Innowatorzy 2009
„Program Transferu innowacji do biznesu – Innowatorzy”
•
•
•

Masz innowacyjny pomysł?
Potrzebujesz kapitału na inwestycję?
Potrzebujesz indywidualnego doradztwa?

Koszty udziału w projekcie pokrywa Unia Europejska!
„Program transferu innowacji do biznesu- Innowatorzy” kompleksowo przygotowuje do prowadzenia
działalności gospodarczej młodych, kreatywnych Polaków. Program przyczynia się do zmiany
mentalności środowiska akademickiego w stosunku do możliwości prowadzenia biznesu w oparciu o
komercjalizację wiedzy. Wśród uczestników program zwiększa świadomość z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej typu spin off i/lub spin out. W ten sposób nie tylko podnosi się poziom i
jakość wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie go z rynkiem pracy, ale również następuje
zwiększenie konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego.

Etapy projektu:
1. Poland as a business area
Obudź w sobie kreatywność i wypełnij krótki formularz. Najlepsi zostaną zakwalifikowani do
udziału w Treningu Przedsiębiorczości – PABA – Poland as a business area.

2. Szkoła Innowacji
Uczestnicy przygotowują własny twórczy biznesplan. Po Treningu Przedsiębiorczości –
PABA – Poland as a business area będziesz umiał myśleć jak człowiek sukcesu. Autorów
najlepszych prac zapraszamy do udziału w elitarnym projekcie i zabieramy na szkolenie

wyjazdowe z idolami biznesu – Szkoła Innowacji.
3. 8 miesięcy pod skrzydłami AIP
Zwycięzcy trafiają na 8 miesięcy pod skrzydła AIP. Tam testują pomysł na biznes, pracują
z guru biznesu, nabierają wiedzy i poszerzają horyzonty. Mają indywidualne zajęcia z
mentorami i coachami oraz proinnowacyjne doradztwo.
4. Proces inwestycji – 200 tys. euro
Uczestnicy projektu automatycznie przechodzą do 3. etapu procesu inwestycyjnego funduszu
AIP Seed Capital i mogą otrzymać 200 tys. euro na rozwój innowacyjnej firmy.

Więcej informacji na:

www.szczecin.innowatorzy.eu
Rekrutacja do projektu trwa! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy on line.

Na formularze zgłoszeniowe czekamy do końca 19 czerwca 2009.

Program Transferu innowacji do biznesu – Innowatorzy
realizowany jest w ramach poddziałania 8.2.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

