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JAKIE SĄ WARUNKI BIZNESOWEGO SUKCESU?
WHAT ARE THE CONDITIONS FOR A SUCCESSFUL
BUSINESS?
Z pewnością trzeba „wiedzieć co”, uwzględniając potrzeby rynku. Trzeba „wiedzieć
jak”, doceniając innowacyjne zdobycze nauki. Trzeba także „wiedzieć gdzie”, odnajdując
w atlasie inwestycyjnych ofert gościnne i przyjazne miejsca, takie jak Bydgoszcz. Potwierdza
to niezależny raport Banku Światowego „Doing
Business in Poland 2015”, w którym Bydgoszcz
zajmuje pozycję lidera. O naszej wiarygodności świadczą też bardzo dobre ratingi finansowe
przygotowywane przez niezależnych ekspertów.
Jako gospodarcze centrum województwa kujawsko-pomorskiego, stawiamy sobie za cel zarówno inspirowanie lokalnego biznesu, jak również
stwarzanie optymalnych warunków realizacji
ambitnych planów zewnętrznych inwestorów. Instytucją dedykowaną tej współpracy jest Bydgoska
Agencja Rozwoju Regionalnego, pomocny partner wszystkich zainteresowanych gospodarczym
potencjałem regionu – szczególnie wysokim na
terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wierzę, że renomowane firmy
i silne marki, które na dobre zadomowiły się na
bydgoskiej ziemi, a także katalog nagród i obiektywnych ocen, są dla nas najlepszą rekomendacją.
Bydgoszcz sukcesywnie i trwale zmienia swój
wizerunek z ośrodka przemysłowego na centrum nowoczesnych technologii i usług. Dogodne
położenie
komunikacyjne,
młode
i dobrze wykształcone społeczeństwo, prężnie działające, racjonalnie sprofilowane szkolnictwo, rozwinięty sektor otoczenia biznesu oraz szeroki zakres
ofert inwestycyjnych sprawiają, iż to właśnie w Bydgoszczy warto inwestować, że warto nam zaufać.
Serdecznie zapraszam!
Do zobaczenia w Bydgoszczy!

Certainly, we need to “know what”, taking into
account the market needs. We also need to “know
how” while appreciating the innovative achievements of science. And lastly, we have to “know
where” and find such hospitable and friendly cities
as Bydgoszcz on the map of the investment offers.
The above is confirmed in “Doing Business in Poland 2015” – an independent report by the World
Bank - where Bydgoszcz is the leader. Our credibility is also demonstrated by the very good financial
ratings as confirmed by independent experts. As
the economic centre of the Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship, we aim to both inspire local businesses as well as create optimum conditions for ambitious plans from external investors. The institution
which is dedicated solely to serve this purpose is
the Bydgoszcz Regional Development Agency a helpful partner for those interested in the economic potential of Bydgoszcz, which is particularly
high in the Bydgoszcz Industrial and Technological Park. I believe that reputable companies and
strong brands that have settled here, as well as the
numerous awards and objective ratings are the best
recommendation for the City.
Bydgoszcz is successively and permanently changing its image from an industrial centre to the centre
of modern technology and services. The convenient transport location, young and well-educated
society, thriving and market oriented education
system, well-developed business environment and
a wide range of investment offers make
Bydgoszcz a great city to invest in.

We hope to see you in Bydgoszcz soon!
Rafał Bruski - Mayor of Bydgoszcz

Prezydent Bydgoszczy – Rafał Bruski

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
to spółka komunalna, powołana w 2013 roku przez
Miasto Bydgoszcz, w celu szeroko rozumianego
wsparcia inwestorów i przedsiębiorców oraz promocji gospodarczej. Zadania Agencji koncentrują
się na kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych w mieście, na każdym etapie ich realizacji,
a także pomocy dla przedsiębiorców w ramach opieki poinwestycyjnej.

Nagrody i wyróżnienia dla Bydgoszczy. Prizes and awards for Bydgoszcz;

Agencja oferuje usługi w modelu one-stop-shop,
zapewniając dedykowanego menadżera dla każdego projektu inwestycyjnego. BARR dostarcza
szczegółową analizę rynku pracy, zasobu akademickiego, ofert nieruchomości czy dostępnych
zachęt inwestycyjnych. Współpracuje również
w zakresie promocji inwestycji, rekrutacji niezbędnej kadry oraz szkolenia pracowników. Zachęcam do kontaktu z pracownikami Agencji, którzy
udzielą Państwu wszelkich odpowiedzi dotyczących możliwości zainwestowania w Bydgoszczy.
Edyta Wiwatowska - Prezes Zarządu
Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
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The Bydgoszcz Regional Development Agency Sp. z o. o. is a municipal company established
in 2013 by the City of Bydgoszcz for the purpose
of broadly understood support for investors and
entrepreneurs as well as the economic promotion of
the City. Tasks of the Agency are focused on comprehensive servicing of investment processes in the
City at each stage of their implementation, as well as
assistance to entrepreneurs in post-investment care.
The Agency offers one-stop-shop services providing a dedicated manager for each investment project. It provides a detailed analysis of the labour
market, academic resources, real estate offers and
available investment incentives. The Agency co-operates in the field of investment promotion, staff
recruitment and trainings for employees. Our staff
will be happy to assist and provide answers regarding the opportunities of investing in Bydgoszcz.

Edyta Wiwatowska - Chief Executive Officer Bydgoszcz Regional Development Agency
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MIASTO BYDGOSZCZ
THE CITY OF BYDGOSZCZ
Bydgoszcz to stolica województwa kujawskopomorskiego i największy ośrodek akademicki
w regionie. Jest jednym z największych miast
w Polsce z populacją liczącą 354 tys. mieszkańców. Jej atutami są dogodne położenie
komunikacyjne, wynikające z usytuowania
w niemal centralnej części kraju, młode, wykształcone i znające języki obce społeczeństwo
oraz dynamicznie rozwijające się szkolnictwo
zawodowe, techniczne i wyższe.

Bydgoszcz is the capital of the Kuyavian
-Pomeranian Voivodeship and the largest
academic centre in the region. It is one of the
largest cities in Poland with the population of
354.000 inhabitants. The city’s undoubtable
advantage is its convenient location due to its
proximity to the central part of the country, as
well as the young and well-educated society and
dynamically-developing professional, technical
and high education.

GDAŃSK

Stan na 2016 r. Data in 2016

SZCZECIN

BYDGOSZCZ

16

15,67%

TORUŃ

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym.

S5

Population
at pre-production age

S10

POZNAŃ

60,36%

23,97%

Ludność w wieku
produkcyjnym.

Ludność w wieku
poprodukcyjnym.

Population
at production age

Population
at post-production age

Źródło / Source: GUS / Central Statistical Office

A2

WARSZAWA
WARSAW

Liczba mieszkańców. Total population;

354 000

A1
S5

S10

A2

1 mln mieszkańców
w promieniu 50 km.
1 mln inhabitants within
the radius of 50 km.

Struktura dostępności na rynku.
Market availability structure;

ŁÓDŹ

Port Lotniczy w Bydgoszczy.
Bydgoszcz Aiport;

S5

A4

WROCŁAW

Stan na 2017 r. Data in 2017

A1

Struktura wiekowa.
Population age structure;

KRAKÓW
CRACOW

A4

Stan na 2016 r. Data in 2016.
Mężczyźni 0-17 lat
Men 0-17 years

8,04 %

Mężczyźni 18-64 lata
Mężczyźni 65 lat i więcej
Men 65 years or more

Kobiety 0-17 lat
Women 0-17 years

7,57 %

Poznań – 142 km
Gdańsk – 176 km

7,63 %

Łódź – 220 km
Warszawa / Warsaw – 264 km

Kobiety 18-59 lat

28,95 %

Women 18-59 years

Kobiety 60 lat i więcej
Women 60 years or more
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Odległości od innych miast.
Distance from other cities;

31,41 %

Men 18-64 years

Źródło / Source: GUS /

Wrocław – 290 km

Central Statistical Office

Kraków / Cracow – 481 km

16,40 %

Miasto Bydgoszcz. The City of Bydgoszcz.

Berlin – 320 km

Loty regionalne.
Regional flights;

Operatorzy. Operators;

Frankfurt
Dublin
London Luton
London Stansted
Glasgow
Dusseldorf
Birmingham
Lwów / Lviv

Miasto Bydgoszcz. The City of Bydgoszcz.
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GOSPODARKA
ECONOMY
Populacja Bydgoszczy to przede wszystkim młode, wykształcone społeczeństwo,
stanowiące zaplecze kadrowe dla lokalnych firm. Ponadto doskonała jakość pracy oraz konkurencyjny na tle innych miast
poziom wynagrodzeń jest jednym z istotnych czynników branych pod uwagę przez
przedsiębiorców przy wyborze lokalizacji
pod działalność gospodarczą. Dodatkowym atutem jest zdywersyfikowana struktura gospodarki i doskonale działający
sektor otoczenia biznesu.

The population of Bydgoszcz is primarily
young and educated society, providing
human resources for local businesses. Moreover, excellent work quality and competitive remuneration standards are one of
the important factors taken into account
by entrepreneurs when choosing their
business location. An additional asset is
the diverse economic structure and wellfunctioning business environment.

Struktura podmiotów gospodarczych.
Distribution of economic entities;

Wynagrodzenie w porównaniu do innych miast.
Remuneration in comparison to other cities;

3850,09 zł

Bydgoszcz

4060,17 zł

Lublin

4381,58 zł

Szczecin

4431,17 zł

Kraków

4549,11 zł

Poznań

4569,88 zł

Wrocław

4992,14 zł

Gdańsk

5262,02 zł

Katowice

5585,89 zł

Warszawa

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2016/
I półrocze.
Average monthly gross
remuneration in 2016/
first half of the year.
Źródło / Source: GUS /
Central Statistical Office

Stan na 2016 r. Data in 2016.

8,96%

Przemysł / Industry

9,72%

Budownictwo / Construction

24,26%

Handel, naprawa pojazdów / Trade, vehicles repair
6,23%
3,64%
3,86%
5,86%
10,44%

Transport i gospodarka magazynowa / Transport and warehouse management service
Informacja i komunikacja / Information and communication
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa / Finance and insurance

Większość firm z kapitałem zagranicznym pochodzi z Niemiec, USA, Francji.
Most companies with foreign capital are from Germany, USA, France.

Obsługa rynku nieruchomości / Property management services
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna / Professional activity

3,25%

Administrowanie i działalność wspierająca / Administration

3,78%

Edukacja / Education

8,54%
4,66%

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna / Healthcare and social security
Pozostała działalność usługowa / Other services

Źródło / Source: GUS / Central Statistical Office
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Liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym.
Number of entites with foreign capital;

Rok / Year

2012

2013

2014

2015

2016

Firmy z udziałem
kapitału zagranicznego
Companies with
foreign capital

551

563

583

596

632

Źródło / Source: GUS / Central Statistical Office

Gospodarka. Economy.

Gospodarka. Economy.

7

WYBRANE FIRMY I BRANŻE
DZIAŁAJĄCE W BYDGOSZCZY
CHOSEN COMPANIES AND SECTORS
IN BYDGOSZCZ

Branża chemiczna
i przetwórstwo
tworzyw sztucznych.
Chemical and plastics
processing industry;
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Branża logistyczna
i centra logistyczne.
Logistic industry and
logistic centres;

Branża spożywcza.
Food industry;

Przemysł elektroniczny.
Electronic industry;

Przemysł zbrojeniowy.
Armaments industry;

Przemysł opakowaniowy.
Packaging industry;

Przemysł elektromaszynowy.
Electromechanical industry;

BPO/SSC i IT.
BPO/SSC and IT;

Wybrane firmy i branże działające w Bydgoszczy. Chosen companies and sectors in Bydgoszcz.

Sieci hotelowe.
Hotel chains;

Wybrane firmy i branże działające w Bydgoszczy. Chosen companies and sectors in Bydgoszcz.
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OFERTA INWESTYCYJNA
INVESTMENT OFFER

ZACHĘTY INWESTYCYJNE
INVESTMENT INCENTIVES

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Bydgoszczy.
Attractive investment areas in Bydgoszcz;

Strefa Ekonomiczna - zwolnienie z podatku dochodowego do 55% poniesionych nakladów inwestycyjnych na terenie bydgoskiej podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Economic Zone - income tax exemption of up to 55% of the investment cost incurred
in the Bydgoszcz subzone of the Pomeranian Special Economic Zone.

Teren inwestycyjny / Investment area
Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na
okres 3 lat, w zależności od liczby stworzonych nowych miejsc pracy. Property tax exemption
under the regional investment aid for a period of 3 years, depending on the number of newly
created workplaces.
Instrumenty wsparcia oferowane przez Urząd Pracy: zwrot kosztów związanych z
wyposażaniem nowych miejsc pracy. Support instruments offered by the Labour Office:
reimbursement of costs related to equipping new workplaces.

Powierzchnia całkowita / Total area

Dostępna powierzchnia / Available area

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny / Bydgoszcz Industrial and
Technological Park

282, 2 ha / hectares

70 ha / hectares

Strefa ekonomiczna / Economic
Zone

46 ha / hectares

2,39 ha / hectares
4,61 ha / hectares

Spółka komunalna / Municipal Company

88,57 ha / hectares

88,57 ha / hectares

Tereny gminne / Municipal areas

27,61 ha / hectares

27,61 ha / hectates

Tereny Prywatne / Private areas

23,46 ha / hectares

23,46 ha / hectares

Wsparcie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla inwestora. Investor support
from the Bydgoszcz Regional Development Agency.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków*.
Collective water supply and sewage disposal fees*;
1m

Cena netto / Net rate

Cena brutto / Gross rate

wody / water

4.77

5.15

ścieków / sewage

4.88

5.27

3

+ opłata abonamentowa*
+ service charge*

Stawki podatku od nieruchomości. Property tax rates;
Cena za 1m2
powierzchni / for 1m2

0.89 zł

22.66 zł
7.62 zł
Użytkowanie wieczyste.
Perpetual usufruct:
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Rodzaje gruntów / Type of land
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Land related to economic activity,
regardless of the classification in the Land and Property Register
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne
lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Buildings associated with
running a business and residential buildings or their parts used for a business activity
Budynki gospodarcze. Farm buildings

2 % Na działalność turystyczną / for tourism
3%

Na cele związane z działalnością gospodarczą / for business related purposes

Zachęty inwestycyjne. Investment Incentives.

Źródło / Source: Urząd Miasta Bydgoszczy / Bydgoszcz City Hall. Stan na Sierpień 2017 / Data in August 2017

Opłaty i koszty lokalne. Local costs;

Źródło / Source: BARR 2017. Stan na wrzesień 2017 / Data in September 2017

Rynek biurowy i magazynowy. Office and warehouse market;
BIURA / OFFICES;

MAGAZYNY / WAREHOUSES;

Powierzchnia istniejąca / Office Space

Powierzchnia
planowana / Planned
office space

74 000 m²

51 000 m²

Powierzchnia w budowie
/ Office space under
construction

Powierzchnia istniejąca / Office Space

Powierzchnia
planowana / Planned
office space

343 800 m²

73 000 m²

18 000 m²

Źrodło / Source: BARR 2017. Stan na wrzesień 2017 / Data in September 2017

Aktualna baza ofert inwestycyjnych znajduje się na stronie: http://barr.pl/baza-ofert-inwestycyjnych/
Current Investment offers database is on the site: http://barr.pl/baza-ofert-inwestycyjnych/

Oferta inwestycyjna. Investment offer.
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EDUKACJA. EDUCATION
Uczelnie w Bydgoszczy i regionie. Universities in Bydgoszcz
and the region;
Bydgoszcz

14

21

Liczba studentów ogółem
Number of students total

32 947

61 801

9 477

17 505

Źródło / Source: GUS / Central Statistical Office

Liczba szkół zawodowych, technicznych i ogólnokształcących i liczba uczniów w tych szkołach (tylko Bydgoszcz).
Number of vocational, technical and comprehensive schools, and number of students in these schools (only Bydgoszcz);

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE
BASIC VOCATIONAL SCHOOLS

1793 - 10,7 %

TECHNIKA
TECHNICAL SCHOOLS

7264 - 43,36 %

LICZBA UCZNIÓW
NUMBER OF PUPILS

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
GENERAL SECONDARY SCHOOLS

7696 - 45,94 %

LICZBA UCZNIÓW
NUMBER OF PUPILS

LICZBA UCZNIÓW
NUMBER OF PUPILS

PESA
PESA Bydgoszcz SA jest największą polską firmą produkującą i modernizującą pojazdy szynowe. Produkty PESA eksploatowane są w Polsce, we Włoszech, Niemczech, Czechach, Rosji, Kazachstanie, Rumunii i Bułgarii oraz na Węgrzech, Litwie, Ukrainie
i Białorusi. Są wśród nich m.in., spalinowe ATR 220 dla Włoch, Linki dla Czech i Niemiec, a także elektryczne regionalne Elfy i dalekobieżne PesaDART oraz tramwaje, których najwięcej – blisko 300 – kursuje w Warszawie. PESA była pierwszą firmą z Europy
Środkowo-Wschodniej uhonorowaną w 2013 r. nagrodą Financial Times.

Regionalne Centrum Innowacyjności.
The Regional Innovation Centre;
W mieście funkcjonuje Regionalne Centrum Innowacyjności – centrum informacji patentowej, normalizacyjnej i technicznej, odpowiedzialne za nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między światem nauki i gospodarką, a także inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć związanych z transferem technologii, wiedzy i know-how w regionie.
The Regional Innovation Centre functioning in Bydgoszcz is the centre of patent, technical and standardisation
information. It is responsible for establishing and strengthening the links between science and economy, as well
as, initiating and implementing projects related to the transfer of technology, knowledge and know-how in region.

Klaster. Cluster;

Źródło / Source: GUS / Central Statistical Office

Informacje dodatkowe. Additional information;
W Bydgoszczy znajduje się jedyna w regionie szkoła międzynarodowa, posiadająca uprawnienia do wystawiania
świadectw uznawanych na całym świecie, do której uczęszczają dzieci oficerów wojsk NATO oraz zagranicznych
pracowników. W Bydgoszczy studiuje ponad 1000 osób z zagranicy.
The only international school in the region is also located in Bydgoszcz. The school has the power to issue diplomas
recognized all over the world. It is attended by children of NATO officers and foreign employees. More than 1000 foreign
students are studying at Bydgoszcz universities.
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In Bydgoszcz there are many innovative companies that represent the chemical, electronic, food,
packaging and defense industries. The biggest one is Pesa Bydgoszcz.

PESA Bydgoszcz SA is the largest Polish company manufacturing and modernising rail vehicles. PESA products are used in
Poland, Italy, Germany, Czechia, Russia, Kazakhstan, Romania and Bulgaria, as well as Hungary, Lithuania, Ukraine and Belarus.
These products include a diesel “ATR 220” used in Italy, “Links” traveling in Czechia and Germany, electric regional “Elves”, long
distance “PesaDART” or trams nearly 300 of which are used in Warsaw. PESA was the first company from the Central-Eastern
Europe awarded by Financial Times in 2013.

Kształcenie zawodowe. Vocational education;

16
35
48

W mieście jest wiele innowacyjnych firm, które reprezentują branże chemiczną, elektroniczną,
spożywczą, przemysł opakowaniowy, zbrojeniowy i inne. Największą z nich jest bydgoska Pesa.

Region

Liczba uczelni ogółem
Number of universities total

Liczba absolwentów ogółem
Number of graduates total

INNOWACJE W MIEŚCIE.
INNOVATIONS IN THE CITY

Edukacja. Education.

Bydgoski Klaster Przemysłowy to jeden z 16 Krajowych Klastrów Kluczowych w Polsce. Zrzesza firmy z branży narzędziowo-przetwórczej, oferujące wysokiej jakości formy wtryskowe i inne narzędzia do przetwórstwa tworzyw, jak również zajmujące się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych. Członkami Klastra są także jednostki naukowe i B+R współpracujące z biznesem, co skutkuje wzrostem innowacyjności firm. Ponad 50 % członków Klastra prowadzi działalność w obszarze wysokiej i średnio-wysokiej
technologii i ponosi nakłady na działalność B+R. W regionie kujawsko-pomorskim działa ok. 1000 firm z ww. branż dlatego też
nazywany jest polską doliną narzędziową (w Bydgoszczy ok. 200 firm).
The Bydgoszcz Industrial Cluster is one of the 16 National Key Clusters in Poland. It brings together tool-processing companies
which offer high quality moulds and other plastic processing tools, as well as manufactures of products made of plastic. Other
members of the cluster are scientific and R&D entities which cooperate with businesses. This, in turn, results in an increase in the
innovativeness of companies. More than 50% of the cluster members operate in the area of high and medium-high technology
and invests in R&D. Approximately 1.000 companies from the above mentioned industries operate in the area of Kuyavy and
Pomerania. Since ca. 200 of those companies operate in Bydgoszcz, the region is also referred to as the Polish tool valley.

Innowacje w mieście. Innovations in the city.

13

TURYSTYKA I KULTURA
TOURISM AND CULTURE
Obiekty sportowe.
Sports facilities;

Zaplecze konferencyjne.
Conference facilities;

stadiony / stadiums: 7

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawnicze
Bydgoszcz Trade Fair and Exhibition Center

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
Ludwik Rydygier Collegium Medicum

Centrum Kongresowe Opery Nova
Opera Nova Congress Center
HSW „ŁUCZNICZKA”

Dwór Hulanka
Hulanka Mansion

boiska / sports fields: 23

Hotel Bohema

kręgielnie / bowling club: 2

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego
I. J. Paderewski Pomeranian Philharmonic

Hotel Brda

korty tenisowe / tennis courts: 47

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
Hieronim Konieczko Polish Theatre

Hotel Campanile

kort do squasha / squash courts: 2

Hotel Ikar

ściany wspinaczkowe / climbing walls: 5

Hotel Pałac

przystanie wodne / marinas: 18

Hotel Przystań Bydgoszcz

kort kartingowy / karting court: 2

CWZS Zawisza
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Kazimierz Wielki University
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
University of Science and Technology
Kompleks Konferencyjno-Usługowy WSG
WSG Conference and Service Complex
Multikino Bydgoszcz
Cinema City Bydgoszcz
Holiday Inn

kryte pływalnie / indoor swimming pools: 11

hale sportowe / sports halls: 39

stacje roweru miejskiego / city bicycle stations: 37
rowery miejskie / city bicycles: 350

Rozrywka.
Entertainment;
Liczba kin / number of cinemas: 5
Liczba galerii handlowych / number of shopping malls: 9

Hotel Słoneczny Młyn

Liczba restauracji / number of restaurations: 174

Hotel pod Orłem

Liczba hoteli / number of hotels: 27

City Hotel

1 *****

Muzeum Wodociągów i Kanalizacji
Water Supply and Sewage Museum
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Ekologicznej
Kujawsko-Pomorskie Center
of Ecological Education

5 ****

Park Hotel

9 ***
12 **

Kultura.
Culture;

Starówka Office

Liczba galerii artystycznych / numbe:r

Hotel Sepia Mercure

of art galleries: 19
Liczba teatrów / number of theatres: 3
Liczba muzeów / number of museums: 10

14
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Spółka dedykowana obsłudze inwestorów.
The Agency is dedicated to providing services to investors;

Wsparcie dla inwestora. The investor support;
Dedykowany Project Manager dla każdego projektu inwestycyjnego
Dedicated Project Manager assigned to individual investment project
Analizy rynku i zbieranie danych pod indywidualne zapytanie inwestora
Market research and bespoke analysis of investors related data
Pomoc w zakresie wyboru lokalizacji i rekrutacji kadry pracowniczej
Assistance in location assessment and staff recruitment
Pomoc w zakresie pozyskania zachęt inwestycyjnych i funduszy unijnych
Assistance in access to investment incentives and EU funds
Wparcie promocyjne i szkoleniowe
Dedicated promotional projects and training programs

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoszcz Regional Development Agency
ul. Unii Lubelskiej 4C
85–059 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 88 23
e-mail: barr@barr.pl
www.barr.pl
www.bydgoszcz.pl

