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INKUBATOR PRZEDSIÊBIORCZOŒCI JEST ODPOWIEDZI¥ NA ZAPOTRZEBOWANIE ŒRODO-

WISKA AKADEMICKIEGO NA PROFESJONALNE US£UGI W ZAKRESIE WSPIERANIA POSTAW 

PRZEDSIÊBIORCZYCH. OSOBY ZAINTERESOWANE ZA£O¯ENIEM W£ASNEJ FIRMY POPRZEZ 

WSPÓ£PRACÊ Z INKUBATOREM, BÊD¥ W STANIE BEZPIECZNIEJ I SZYBCIEJ ODNIEŒÆ SUKCES 

NA POLU BIZNESOWYM.

INKUBATOR PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
 

ROZWÓJ POSTAW
PRZEDSIÊBIORCZYCH

MISJA, WIZJA

PLANY INWESTYCYJNE

Od kilku lat Uniwersytet Œl¹ski stale inwestuje w rozwój postaw 

przedsiêbiorczych. Dziêki takim dzia³aniom jak: projekt „START – 

program promocji przedsiêbiorczoœci w uczelniach wy¿szych w 

województwie œl¹skim”, projekt „Kreator Innowacyjnoœci – 

wsparcie innowacyjnej przedsiêbiorczoœci akademickiej”, a tak¿e 

poprzez doradztwo m³odym osobom w zak³adaniu swojej 

pierwszej firmy, UŒ poszerza grono osób ¿ywo zainteresowanych 

prowadzeniem w³asnego przedsiêbiorstwa. W ci¹gu ostatnich 3 lat 

Uniwersytet Œl¹ski udzieli³ pomocy ponad 900 osobom. W tym 

czasie powsta³o ponad 50 firm, z których czêœæ 

z powodzeniem wesz³a na rynek komercyjny i dzia³a do dziœ.

Misj¹ Inkubatora Przedsiêbiorczoœci jest tworzenie struktur 

umo¿liwiaj¹cych rozwój przedsiêbiorczoœci wœród spo³ecznoœci 

akademickiej oraz wœród osób zainteresowanych t¹ tematyk¹.

Wizja Inkubatora Przedsiêbiorczoœci opiera siê na przekonaniu, 

¿e Uniwersytet Œl¹ski posiada stabiln¹ pozycjê jako oœrodek 

akademicki, co tworzy przestrzeñ dla nowoczesnoœci, poprzez 

sta³e rozwijanie potencja³u dydaktycznego oraz infrastruktury, jak 

równie¿ poprzez wspieranie przedsiêbiorczoœci akademickiej. 

Nowoczesnoœæ UŒ wyra¿ana jest tak¿e w postaci otwartoœci 

na projekty innowacyjne oraz nowe technologie. Inkubator 

Przedsiêbiorczoœci pozwoli ugruntowaæ pozycjê Uczelni w tym 

obszarze dziêki zaoferowaniu beneficjentom wynajmu pomie-

szczeñ, sprzeda¿y us³ug proinnowacyjnych (doradztwo 

biznesowe, prowadzenie ksiêgowoœci), coachingu, dostêpu 

do sal szkoleniowych, wyk³adowych oraz do pozosta³ej 

infrastruktury uniwersyteckiej.

Utworzenie Inkubatora Przedsiêbiorczoœci pozwoli na rozwój 

oferty Uniwersytetu Œl¹skiego w zakresie wspierania ca³ego 

œrodowiska akademickiego w prowadzeniu w³asnych firm.

OFERTA UNIWERSYTETU

- Tytu³ Mecenasa Inkubatora Przedsiêbiorczoœci Uniwersytetu 

Œl¹skiego;

- Umieszczenie informacji o Mecenasie na stronach internetowych 

Uniwersytetu Œl¹skiego oraz jednostek;

- Umieszczenie informacji o Mecenasie w portalach spo³eczno-

œciowych; 

- Mo¿liwoœæ umieszczenia banerów lub standów typu roll-up 

w budynkach UŒ (wydzia³y, jednostki, akademiki, obiekty 

sportowe);

- Mo¿liwoœæ wys³ania mailingu do pracowników UŒ z informacj¹ 

o Mecenasie;

- Podpisanie umowy o wspó³pracy w obecnoœci mediów;

- Mo¿liwoœæ nakrêcenia filmu promocyjnego o wspó³pracy 

Mecenasa z Uniwersytetem Œl¹skim;

- Prezentacja  stoiska z materia³ami we wspólnie uzgodnionych 

miejscach i terminach (wydzia³y, jednostki dydaktyczne, rektorat, 

domy akademickie i asystenckie);

- Informacja o Mecenasie w Gazecie Uniwersyteckiej;

- Mo¿liwoœæ nawi¹zania wspó³pracy z Biurem Karier i wspólnej 

organizacji programów praktyk i sta¿y;

- Inne, uzgodnione i wspólnie wypracowane rozwi¹zania.

KONTAKT

Wojciech Kiljañczyk

Dariusz Laska

www.TRANSFER.us.edu.pl

 - Animator Inkubatora

tel. 512 111 982, e-mail: wojciech.kiljanczyk@us.edu.pl

 - Pe³nomocnik Rektora ds. Komercjalizacji 

i Rozwoju Sieci Wspó³pracy

tel. 512 104 418, e-mail: dariusz.laska@us.edu.pl

WSPARCIE FINANSOWE 
MECENASA POZWOLI NA:

opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 

niezbêdnych robót budowlanych;

 

aran¿acjê wnêtrza sali konferencyjnej oraz gabinetów;

 

wyposa¿enie w sprzêt biurowy;

zakup sprzêtu multimedialnego;

zakup komputerów oraz pokrycie kosztów pod³¹czeñ do 

Internetu.
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