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EV Fleet opens its own Engineering Center 

On 1st of June EV Fleet officially opened its first Engineering Center on the grounds of New 

Technologies Incubator IN-TECH 2 in Mielec, facility belonging to Regional Development 

Agency MARR SA. Furthermore, it's also going to be the home of our Production Space for 

upcoming projects created by EV Fleet R&D department. 

EV Fleet Engineering Center, established in IN-TECH 2 facility this June, is the effect of 

collaboration with Regional Development Agency MARR SA. Consequently, EV Fleet acquired 

60 m2 of office space in conjunction with production facility opening in August. Beginning this 

fall our first innovative vehicle prototype for logistics use is going to be created and then its 

test production will follow.  

- As a Business Environment Institution, we create favorable conditions for development and 

try to ensure that the support offered to SMEs is comprehensive - says Łukasz Gajdowski, Vice 

President of the Regional Development Agency MARR SA in Mielec. - We offer, among others 

the possibility of renting office and production space on preferential terms, capital offered by 

the Loan Fund, subsidies for training to improve employee qualifications, support for startups. 

We also work with DPS Software, which offers 3D design software. Currently, EV Fleet has 

joined our business community, developing an Engineering Center and a research department 

in our incubators. We are pleased with the innovation and interesting solutions offered by EV 

Fleet. They create potential for cooperation, especially in the area of smart city and 

innovation. 

Objective : new model of urban transport 

The priority of EV Fleet is to create a breakthrough model of transport, based on innovative 

vehicles, equipped with the latest solutions, systems and technologies. 

- This is why we have opened our own Engineering Center in Mielec - says Daniel Węgrzynek. 

- Thanks to the collaboration with MARR SA, we have an office and a prototype room where 

innovative solutions will be developed. Later this year, we plan to hire ten engineers who will 

work on one of the best systems - SOLIDWORKS, provided by DPS Software, MARR's partner. 

This is possible thanks to the contract that EV Fleet signed with DPS Software, a partner of the 

agency in Mielec, within the framework of cooperation with MARR SA. 
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- The costs of specialized IT tools, including CAD / CAM / CAE / PDM / ERP systems, account 

for a large financial burden for an entrepreneur in the initial stage of business development 

and are often an insurmountable obstacle - says Paweł Dziadosz, president of DPS Software. - 

That is why we provide Dassault Systemes SOLIDWORKS not only to mature enterprises that 

have been present on the market for many years, but also to startups. We offer free use of 

the latest versions of the software for a minimum period of one year. Thanks to this, the 

barrier of access to the necessary tools by creative engineers is eliminated and thus they can 

focus on the implementation of their innovative projects. Collaboration with Regional 

Development Agency MARR SA in Mielec allowed us to reach a wider group of people 

interested in this type of support and has already resulted in a partnership with a young and 

dynamically developing company EV Fleet. This startup is an excellent example of how fast 

young enterprises can operate, where decision-making is not limited by procedures, and 

where flexibility combined with an innovative idea is a strong prerequisite for achieving 

market advantage. I am glad that as DPS Software we can participate in the technological 

development of Polish enterprises from the stage of startup incubation to supporting dynamic 

organizations. I am convinced that thanks to this, we will soon see many innovative and 

revolutionary solutions not only on a national but also global scale. 

As Daniel Węgrzynek emphasizes, time matters and the development in the field of 

technologies for city logistics is gaining momentum. - The implementation of new 

technological and IT solutions in the area of urban transport is a huge challenge today - says 

the CEO of EV Fleet. - Both the design and implementation process is faster and more fluid. 

Concepts with a specific shape, technical and technological parameters can be implemented 

almost immediately. Primarily they should be well defined from the beginning. This is the 

responsibility of our R&D department, whose role is to implement solutions that enable the 

automation of transport processes. At EV Fleet, we design a completely new model of 

transport: fully automated, cross-linked and digitized. 

The Engineering Center of EV Fleet will work for the needs of its own projects, but also for 

external clients from the automotive industry. By the end of 2022, it plans to hire at least 30 

designers and technologists. Consequently, in August prototyping of a new vehicle type will 

begin, with the trial production following at the turn of the second and third quarter of 2022. 

 

About the company EV Fleet Sp. z o.o. 

EV Fleet Sp. z o.o. is a technology company whose goal is to create an enterprise operating on 

international markets, providing comprehensive solutions in the field of city logistics using transport 

based on alternative fuels and propulsions. Combining the extensive experience, business and  



 
 

technological knowledge of the team, the company creates new trends in city logistics and fleet 

management. The innovativeness written in the company's DNA allows to introduce progress in the 

field of urban distribution with maximum respect for the natural environment, safety and energy 

savings in a market economy. 

 

EV Fleet otwiera własne Centrum Inżynieryjne 

1 czerwca EV Fleet oficjalnie uruchomiło swój oddział na terenie Inkubatora Nowych 

Technologii IN-TECH 2 w Mielcu. Obiekt ten należy do Agencji Rozwoju Regionalnego MARR 

SA w Mielcu. Poza biurem konstrukcyjnym powstanie tu także przestrzeń produkcyjna dla 

projektów stworzonych przez dział R&D spółki EV Fleet 

Centrum Inżynieryjne, które rozpoczęło w czerwcu działalność w budynku IN-TECH 2 w Mielcu, 

to efekt współpracy z lokalną Agencją Rozwoju Regionalnego MARR SA. W jej ramach EV Fleet 

uzyskała blisko 60 m2 powierzchni biurowej, do której w sierpniu dołączy także hala 

produkcyjna. Już jesienią powstanie w niej najpierw prototyp innowacyjnego pojazdu na 

potrzeby logistyki, a następnie rozpocznie się jego produkcja próbna.  

– Jako Instytucja Otoczenia Biznesu tworzymy dogodne warunki do rozwoju, staramy się, aby 

wsparcie oferowane MŚP miało charakter kompleksowy – mówi Łukasz Gajdowski, wiceprezes 

Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. – Oferujemy m.in. możliwość wynajmu 

powierzchni biurowych i produkcyjnych na preferencyjnych warunkach, kapitał oferowany 

przez Fundusz Pożyczkowy, dotacje do szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników, 

wsparcie startupów. Współpracujemy także z firmą DPS Software, oferującą oprogramowanie 

do projektowania 3D. Obecnie do naszej społeczności biznesowej dołączyła firma EV Fleet, 

która w naszych inkubatorach rozwija Centrum Inżynieryjne i dział badawczy. Cieszy nas 

innowacyjność i ciekawe rozwiązania oferowane przez EV Fleet. Tworzą one potencjał do 

współpracy zwłaszcza w obszarze smart city i innowacji.   

Cel: nowy model transportu miejskiego 

Priorytetem EV Fleet jest stworzenie przełomowego modelu transportu, opartego na 

innowacyjnych pojazdach, wyposażonych w najnowsze rozwiązania, systemy i technologie.  

 – Właśnie w tym celu otworzyliśmy w Mielcu własne Centrum Inżynieryjne – mówi Daniel 

Węgrzynek. – Dzięki współpracy z MARR SA dysponujemy biurem oraz prototypownią, w 

której będą powstawały innowacyjne rozwiązania. Jeszcze w tym roku planujemy zatrudnić  



 
 

dziesięciu inżynierów, którzy będą pracować na jednym z najlepszych systemów – 

SOLIDWORKS, dostarczonym przez spółkę DPS Software, partnera MARR.  

Umożliwia to umowa, którą w ramach współpracy z MARR SA spółka EV Fleet podpisała z DPS 

Software, partnerem mieleckiej agencji.  

– Koszty specjalistycznych narzędzi informatycznych, w tym systemów 

CAD/CAM/CAE/PDM/ERP, stanowią duże obciążenie finansowe dla przedsiębiorcy w 

początkowej fazie rozwoju biznesu i często są przeszkodą nie do pokonania – mówi Paweł 

Dziadosz, prezes DPS Software. – Dlatego rozwiązania Dassault Systemes SOLIDWORKS 

dostarczamy nie tylko dojrzałym przedsiębiorstwom, obecnym na rynku od wielu lat, ale także 

startupom. Oferujemy bezpłatne użytkowanie najnowszych wersji oprogramowania przez 

okres minimum jednego roku. Dzięki temu bariera dostępu do niezbędnych narzędzi przez 

kreatywnych inżynierów zostaje wyeliminowana i tym samym mogą skoncentrować się na 

realizacji swoich innowacyjnych projektów. Współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego 

MARR SA w Mielcu pozwoliła nam dotrzeć do szerszego grona zainteresowanych tego typu 

formą wsparcia i już zaowocowała partnerstwem z młodą i dynamicznie rozwijającą się firmą 

EV Fleet. Startup ten jest doskonałym przykładem tego, jak szybko potrafią działać młode 

przedsiębiorstwa, w których decyzyjność nie jest ograniczona procedurami, a elastyczność w 

połączeniu z innowacyjnym pomysłem stanowi mocną przesłankę do osiągnięcia przewagi 

rynkowej. Cieszę się, że jako DPS Software możemy uczestniczyć w rozwoju technologicznym 

polskich przedsiębiorstw już od etapu inkubacji startupów, aż po wspieranie prężnie 

działających organizacji. Jestem przekonany, że dzięki temu już wkrótce ujrzymy wiele 

innowacyjnych i rewolucyjnych rozwiązań nie tylko w skali kraju, ale i świata. 

A liczy się czas, bo jak podkreśla Daniel Węgrzynek, rozwój w branży technologii dla logistyki 

miejskiej nabiera i będzie nabierał coraz większego tempa. – Wdrażanie nowych rozwiązań 

technologicznych, informatycznych w obszarze transportu miejskiego jest dziś ogromnym 

wyzwaniem – mówi prezes EV Fleet. – Zarówno proces projektowy, jak i wdrożeniowy 

przebiega coraz szybciej, jest bardziej płynny. Koncepty, o określonym kształcie oraz 

parametrach technicznych i technologicznych, można realizować wręcz natychmiast. Przede 

wszystkim jednak należy od początku dobrze je zdefiniować. Tym właśnie zajmuje się nasz 

dział R&D, którego rolą jest wdrażanie rozwiązań umożliwiających automatyzację procesów 

transportowych. W spółce EV Fleet projektujemy bowiem całkowicie nowy koncept 

transportu: w pełni zautomatyzowanego, usieciowanego i zdigitalizowanego.  

Centrum Inżynieryjne spółki EV Fleet będzie pracowało na potrzeby jej własnych projektów, 

ale także z czasem dla klientów zewnętrznych z branży automotive. Do końca 2022 planuje 

zatrudnić przynajmniej 30 konstruktorów i technologów. Z kolei w części produkcyjnej już w 



 
sierpniu rozpoczną się prace nad nowym typem pojazdu, którego próbna produkcja ruszy w 

na przełomie II i III kwartału 2022 r. 

 

O spółce EV Fleet Sp. Z o.o.  

EV Fleet Sp. Z o.o. jest spółką technologiczną, której celem jest stworzenie przedsiębiorstwa 

działającego na rynkach międzynarodowych, dostarczającego kompleksowe rozwiązania z obszaru 

logistyki miejskiej (City Logistic) z wykorzystaniem transportu opartego o paliwa i napędy 

alternatywne. Łącząc bogate doświadczenie, wiedzę biznesową i technologiczną zespołu, spółka kreuje 

nowe trendy w logistyce miejskiej oraz zarządzaniu flotą. Zapisana w DNA spółki innowacyjność 

pozwala wprowadzać postęp w dziedzinie dystrybucji miejskiej z maksymalnym poszanowaniem 

środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i oszczędności energii w gospodarce rynkowej. 


