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W imieniu organizatorów: Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego, we 
współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszamy na Dni Przemysłu 

Kosmicznego, które odbędą się w Inkubatorze Technologicznym Podkarpackiego Parku Naukowo- 
Technologicznego AEROPOLIS, 22-23 lutego 2023 roku.

Wydarzenie ma zachęcić do aktywnego udziału w przedsięwzięciach sektora kosmicznego w Polsce oraz 
w ramach projektów ESA, a także do współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi i sferą przemysłu. Podczas Dni 
Przemysłu Kosmicznego swój potencjał zaprezentują przedsiębiorstwa i instytucje z województwa 
podkarpackiego. W programie zaplanowany został panel z udziałem zaproszonych gości, którzy podzielą się swoją 

receptą na sukces, prezentując osiągnięcia swych firm w branży kosmicznej oraz drogę, jaka do nich doprowadziła. 
W czasie wydarzenia oficjalnie zainaugurowany zostanie projekt ESA BIC Poland w Rzeszowie, którego Centrum 
Inkubacji będzie zarządzane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego i jest zlokalizowane w Inkubatorze 
Technologicznym Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS. Przedsięwzięcie ESA BIC Poland 
dedykowane jest start-upom rozpoczynającym swoją działalność związaną z sektorem kosmicznym.

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie pozwoli na jeszcze silniejszą integrację środowisk różnych branż, a 
także będzie miało swój udział i wpływ nie tylko na biznesowy rozwój sektora lotniczego oraz kosmicznego na 

Podkarpaciu, ale także daleko poza granicami regionu. Jesteśmy przekonani, że przełoży się ono na stworzenie 
podwalin pod wspólne projekty, które będą miały znaczący potencjał rozwojowy w skali kraju, a jednocześnie będą 

odpowiedzią na faktyczne potrzeby rynku.

Szczegółowy program przedsięwzięcia zostanie zaprezentowany w późniejszym terminie. Udział w Dniach 
Przemysłu Kosmicznego jest bezpłatny. Osobą odpowiedzialną za kwestie organizacyjne jest Pani Marta Runo z 
Departamentu Badań i Innowacji POLSA, e-mail: marta.runo(5)polsa.gov.pl, tek: 22 380 01 53.

Prof. Grzegorz Wrochna Władysław Ortyl
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Marszałek Województwa Podkarpackiego
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