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Dwa inkuabtory w Toruniu

Toruń, już niedługo, będzie dysponował dwoma inkubatorami
przedsiębiorczości. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego poinformowała, że udało jej
się pozyskać środki finansowe na nową inwestycję – IT InQbator, czyli miejsce gdzie
toruńscy informatycy będą mogli rozwijać swoje firmy. Dodatkowo, miasto planuje także
otwarcie budowanego Inkubatora Technologicznego w Młynach Toruńskich.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika stawia na nowoczesną infrastrukturę i budynki, a tamtejsze
instytucje otoczenia biznesu inwestują i organizują nowe inicjatywy z zakresu wsparcia

przedsiębiorstw. Zaliczyć do nich można między innymi planowane powstanie dwóch inkubatorów
przedsiębiorczości, gdzie wspierane będą pomysły na biznes stworzone przez mieszkańców Torunia
i okolic. Jeden inkubator budowany jest w Młynach Toruńskich przez Miasto Toruń, natomiast drugi
inkubator to inwestycja prowadzona przez Toruńska Agencję Rozwoju Regionalnego.
Młodzi przedsiębiorcy będą teraz mieli dylemat, którą ofertę wybrać. Zaletą inkubatora w Młynach
są preferencyjne czynsze. W IT InQbatorze będą obowiązywały stawki rynkowe, ceny w tej części
miasta są jednak niższe niż na drugim brzegu Wisły. Jak informuje portal, w obiekcie przerobionym
na IT InQbator znajdą się indywidualne biura i wspólna przestrzeń z biurkami dla kilku
przedsiębiorstw. Będzie udostępniana na zasadzie coraz popularniejszego coworkingu, czyli
wynajmowania stanowisk pracy na godziny. Tymczasem inkubator w Młynach Toruńskich, również
zaoferuje biura indywidualne i stanowiska udostępniane na zasadzie coworkingu oraz biura
wirtualne. Lokatorzy - a ma być ich 27 - także będą mogli skorzystać z doradztwa i szkoleń. Takie
usługi ma zapewnić operator instytucji. Inkubator to jedna z kilku planowanych w Młynach
Toruńskich instytucji, jej koszt to ok. 14,5 mln zł, z czego 10,8 mln zł to dofinansowanie unijne z tego
samego Regionalnego Programu Operacyjnego.
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