DOKUMENTY WYMAGANE
PODCZAS APLIKOWANIA DO SIT:

SKARŻYSKI
INKUBATOR
TECHNOLOGICZNY

Formularz aplikacyjny - dla wszystkich Kandydatów.
Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
• dowód rejestracji działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze
(KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej),
• dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego REGON,
• dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP,
• oświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków,
• oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

SKARŻYSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
ul. Asfaltowa 1A/364
26-110 Skarżysko-Kamienna

WYSOKOŚĆ OPŁAT CZYNSZOWYCH W SIT
Rodzaj wynajmowanej powierzchni

Stawka netto w PLN za 1 m²

Powierzchnia biurowa z klimatyzacją

od 12,00 zł

Powierzchnia biurowa bez klimatyzacji

od 9,00 zł

Powierzchnia produkcyjna

od 6,00 zł

Powierzchnia magazynowa

od 6,00 zł

Zarządzający obiektem:
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 122D
26-110 Skarżysko-Kamienna
www.sit.skarzysko.pl
www.coi.skarzysko.pl

e-mail: sit@coi.skarzysko.pl
d.kowalski@coi.skarzysko.pl
tel.: 41 253 40 10

PROFESJONALNA
INFRASTRUKTURA
I WSPARCIE

SKARŻYSKI
INKUBATOR
TECHNOLOGICZNY
Skarżyski Inkubator Technologiczny
to przestrzeń dedykowana zarówno
d l a n owo p ows t a ł yc h , j a k i j u ż
istniejących firm poszukujących
miejsca do produkcji lub
magazynowania swoich produktów.
Nowoczesny kompleks Inkubatora
obejmuje łącznie 15 hal:
10 hal produkcyjnych o powierzchni
do 178 m², które są dodatkowo
wyposażone w dedykowane
pomieszczenia biurowe o powierzchni
ponad 50 m oraz 5 hal magazynowych
2
o wielkości 150 m .
SIT posiada oświetlony plac
manewrowy oraz parking mieszczący
do 60 pojazdów osobowych.

Każda z hal posiada
niezależne wejście
oraz bramę wjazdową.

Obiekt jest monitorowany
24/7/365.

Świetna lokalizacja
w dzielnicy przemysłowej
miasta z bardzo dobrym
i szybkim dojazdem do trasy
szybkiego ruchu: S7 oraz
wyjazdu w kierunku Starachowic.

JAKO NAJEMCA
SKARŻYSKIEGO
INKUBATORA
TECHNOLOGICZNEGO
OTRZYMUJESZ:

PROMOCJĘ
w naszych mediach
społecznościowych

MOŻLIWOŚĆ
udziału
w wybranych
wydarzeniach
targowych na
preferencyjnych
warunkach

INFORMACJE
o wydarzeniach
gospodarczych

INFORMACJE
o możliwościach
uzyskania
dofinansowania
ze środków
zewnętrznych

JAK PRZEBIEGA PROCES APLIKACYJNY?

WSPARCIE
w zakresie
pozyskiwania
kadry
pracowniczej

DOSTĘP
do profesjonalnego
zaplecza
konferencyjnego

WSPARCIE
w kontaktach
z rynkami
zagranicznymi

WSPARCIE
w zakresie
pozyskiwania
dofinansowania
do prowadzonej
działalności

KROK 1

KROK 2

Należy wypełnić formularz aplikacyjny,
który można pobrać z naszej strony
www.sit.skarzysko.pl
(zakładka Dokumenty aplikacyjne).

W ciągu maksymalnie 7 dni
przeanalizujemy informacje
zawarte w formularzu aplikacyjnym;
po tym czasie formularz zostanie
przedłożony Radzie Programowej SIT
do zaopiniowania.

KROK 3

KROK 4

Rada Programowa
wyda rekomendację
dotyczącą możliwości inkubacji.

Ostatnim punktem jest spotkanie
Kandydata z Dyrektorem COI
celem przekazania ostatecznej decyzji
w zakresie przyznania miejsca w SIT
oraz omówienia wyników oceny
(niezależnie od wyniku).

