Park Rzeszów-Dworzysko
sercem gospodarczym regionu
Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko jest kluczowym dla rozwoju Podkarpacia przedsięwzięciem inwestycyjnym. To istotny element regionalnego systemu innowacji i narzędzie transformacji w stronę nowoczesnej gospodarki
opartej na wiedzy. Park jest doskonałym miejscem do realizacji własnych pomysłów zarówno dla doświadczonych przedsiębiorców, jak i naukowców oraz absolwentów szkół wyższych.

Józef Jodłowski,
starosta rzeszowski

Teren Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko

Powiat Rzeszowski, jako jedyny w Polsce, posiadając własny tak duży obszar inwestycyjny (84,1 ha), zdecydował się na
jego pełne uzbrojenie i budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko. – Obecnie zakończyliśmy I etap
uzbrojenia Parku o powierzchni 59,2 ha. Na tę chwilę, ze względu na atrakcyjność terenu, kilka firm już dokonało rezerwacji,
by początkiem 2015 r., rozpocząć realizację swoich inwestycji.
Do końca września 2015 r. zostanie ukończony II etap budowy
PNT (24,9 ha), a sprzedaż kolejnych gotowych terenów Parku
rozpoczniemy w IV kwartale 2015 r. – mówi Waldemar Pijar,
koordynator projektu ds. Parku Rzeszów-Dworzysko.
Dla potencjalnych inwestorów istotną kwestią jest fakt, że
dla całego terenu Parku (84,1 ha) obowiązuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczający obszar pod
działalność przemysłowo-usługową. Powiat jest jedynym wła-

ścicielem całego gruntu, co ułatwia i przyspiesza sprzedaż działek. Jednym z głównych założeń przy tworzeniu Parku było promowanie innowacyjności, dlatego też powstanie tu farma ogniw
fotowoltaicznych, która będzie produkować energię elektryczną dla potrzeb Parku, co z kolei przełoży się na niższe koszty
funkcjonowania firm. Każda działka przeznaczona pod inwestycję posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, w tym
zapotrzebowanie w energię elektryczną według indywidualnych
potrzeb Inwestora. – Obecnie czekamy na decyzję Ministerstwa
Gospodarki na włączenie naszego Parku Rzeszów – Dworzysko
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec, dzięki
temu przyszli Inwestorzy będą mogli liczyć na znaczne ulgi podatkowe. Już dziś można dokonywać rezerwacji terenów w Parku Naukowo-Technologicznym Rzeszów-Dworzysko, a ich
sprzedaż rozpocznie się niebawem, bo w IV kwartale 2014 r.
– dodaje starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Inwestorów zainteresowanych terenami naszego Parku
zapraszamy do kontaktu z Biurem Parku Naukowo-Technologicznego (BPNT), którego siedziba znajduje się w
Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka
15, 35-959 Rzeszów (budynek Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego, IV piętro, pok. 421, 422 i 423).
Koordynator Projektu: Waldemar Pijar
tel. 17 867 14 23, kom. 795 431 423, fax. 17 867 19 80
adres mailowy: waldemar.pijar@powiat.rzeszow.pl

PROMOCJA

Park Rzeszów-Dworzysko to obecnie największy i najatrakcyjniejszy, kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa, jak i całego Podkarpacia. Dzięki temu przedsięwzięciu Powiat Rzeszowski stworzy
serce gospodarcze dla miasta i regionu. – Po zakończeniu realizacji tego projektu, funkcjonować tu będzie minimum 21 innowacyjnych firm. Szacujemy, że powstanie tutaj ponad 3 tysiące
nowych atrakcyjnych miejsc pracy. Atutem naszego Parku Rzeszów-Dworzysko jest jego doskonałe położenie. Kilka kilometrów stąd funkcjonuje prężnie rozwijające się międzynarodowe
lotnisko Rzeszów-Jasionka, niedaleko przebiega autostrada A4 i
droga ekspresowa S19. Cały teren sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy – Polska – Ukraina – mówi Józef Jodłowski,
starosta rzeszowski.

