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Strona główna › Biznes laboratoryjny

Nowe laboratoria bydgoskiego Regionalnego
Centrum Innowacyjności
Ruszył II etap inwestycji w rozbudowę Regionalnego Centrum Innowacyjności bydgoskiego
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Po jego zakończeniu uczelnia wzbogaci się o 28
specjalistycznych Regionalnych Laboratoriów Badawczych zlokalizowanych na wszystkich
wydziałach, które wyposażone zostaną w nowoczesną aparaturę. Będą one współpracowały
z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, parkami przemysłowymi
i przedsiębiorstwami przy prowadzeniu badań w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych.
Koszt modernizacji infrastruktury RCI to 57 mln zł.
„Dzięki powstającej na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym sieci laboratoriów, jedyna
uczelnia techniczna w naszym regionie będzie miała duży wkład w rozwój innowacyjności
przedsiębiorstw i może stać się zapleczem naukowo-badawczym dla wielu firm. Sprawny transfer
wiedzy i doświadczeń ze sfery badań do praktycznych zastosowań stworzy zapewne warunki dla
efektywniejszej współpracy świata nauki i biznesu” – twierdzi Marszałek Województwa

Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki.
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