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„WIEDZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚD” 
 

Celem głównym projektu jest wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej typu spin off lub out 
na terenie województwa małopolskiego poprzez szkolenia i doradztwo, rozpropagowanie idei 
komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz wyposażenie 30 pracowników naukowych, 
doktorantów, absolwentów lub studentów w wiedzę i kompetencje potrzebne do założenia i 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Projekt skierowany jest do wszystkich, zarówno kobiet jaki mężczyzn, związanych z uczelniami 
wyższymi z terenu województwa małopolskiego: 

 STUDENTÓW, 

 ABSOLWENTÓW ( do 12 miesięcy od  ukooczenia studiów), 

 DOKTORANTÓW, 

 PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, 

 PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH. 

zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej typu spin off lub spin out.  
 

W ramach projektu oferowane jest: 

 Szkolenie – transfer technologii – 8h, dotyczy możliwości  komercjalizacji innowacyjnych 
rozwiązao technologii oraz charakterystyki działalności gospodarczej typu spin off/out. 

 Szkolenie – prowadzenie działalności gospodarczej – 100 h, obejmuje następujące 
zagadnienia: zakładanie działalności, podstawy księgowości, przepisy ZUS i podatkowe, 
tworzenie biznes planów.  

 Szkolenie – wycena wartości niematerialnych – 16h, dotyczy zapoznania się z metodami i 
technikami stosowanymi w wycenie wartości niematerialnych. 

 Szkolenie – źródła finansowania – 24h, poświęcone tematyce pozyskiwania finansowania na 
rozwój działalności m.in. programy UE, Anioły Biznesu, Venture Capital, fundusze 
pożyczkowe. 

 Szkolenie – tworzenie biznes planu – 52h, poświęcone tematyce opracowania biznes planu, 
struktury ogólnej segmentów projektu działalności firmy tupu spin off/out. 

Dodatkowo w ramach projektu zostaną zrealizowane: 

 Indywidualne doradztwo biznesowe – 6h/uczestnika, wsparcie uzupełniające 
przeprowadzone szkolenia, w celu omówienia kwestii problemowych, pomocy przy 
tworzeniu biznes planu, wypełnianiu dokumentów. 

 Konkurs – najlepsze biznes plany – wyniki konkursu zostaną ogłoszone na konferencji 
mającej na celu podsumowanie projektu i promocję idei zakładania firm typu spin off/out. 

 Platforma internetowa – zostanie uruchomiona w celu wymiany doświadczeo, również po 
zakooczeniu projektu. Na stronie zostaną zamieszczone informacje pomocne przy zakładaniu 
firmy typu spin off/out, powstanie forum uczestników oraz będą prezentowane firmy 
powstałe podczas projektu. 

 Poradnik „Jak zakładad działalnośd typu spin off lub spin out.” – zostanie rozpowszechniony 
wśród społeczności akademickiej i naukowej. 

Projekt przewiduje udział 30 osób (20 kobiet, 10 mężczyzn). Szkolenia będą odbywały się w dwóch 
15-osobowych grupach w okresie od kwietnia do sierpnia. Natomiast doradztwo przewidziane jest 
na okres od sierpnia do grudnia. 
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Wszystkim uczestnikom zapewniamy:  

 Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy niezbędnej do prowadzenia  własnej 
działalności gospodarczej, 

 Udział w konferencji poświęconej idei zakładania firm typu spin off/out, 

 Wykwalifikowana kadrę wykładowców i doradców zawodowych, 

 Optymalny dobór tematyki i metodyki szkoleo, 

 Komplet materiałów szkoleniowych, 

 Catering w formie serwisu kawowego. 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. 
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