Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Logowanie Rejestracja

pl

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Strona główna › Start

''KS'': Duże zainteresowanie Infraparkiem
Police
Jedną z głównych zalet nowej podstrefy jest jej położenie - 2 km do portu barkowego i portu
pełnomorskiego należących do ZCh Police SA, bezpośrednie połączenie z siecią dróg wojewódzkich,
z linią kolejową oraz 60 km do lotniska w Goleniowie. Zaletą jest także dostępność mediów oraz
infrastruktury ZCh Police - wyjaśnia dziennik.
Nową podstrefą zainteresowane są firmy m.in. ze Szwecji i USA. Amerykański producent biodiesla
zamierza zainwestować 39,2 mln zł, a wartość inwestycji szwedzkiej firmy z branży
elektrotechnicznej ma wynieść ok. 6 mln zł. Firmy zatrudnią łącznie ponad 100 osób i mają
rozpocząć działalność w przyszłym roku. Szwedzki inwestor, który działa już na rynku polskim,
przeniesie swoje oddziały na tereny Infraparku. Do Polski przeniesiona ma być także produkcja
z Hiszpanii.

"Zainteresowanie Infraparkiem jest bardzo duże. Tylko w tym roku skontaktowało się z nami 50
inwestorów. Z dziesięcioma prowadzone są stałe rozmowy. Podpisaliśmy już także jeden kontrakt
z firmą niemiecką, która chce inwestować w elektrownie wiatrowe, a także dwa listy intencyjne
z firmami z Belgii i Niemiec" - stwierdził na łamach "Kuriera Szczecińskiego" Mirosław Bachórski,
prezes ZCh Police SA.
PAP

http://laboratoria.net/home/10539.html
Informacje dnia: Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w Polsce?
Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż pozostałe
ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
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