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Akademicki
Inkubator
Przedsiębiorczości
na Uniwersytecie
Zielonogórskim
Na Uniwersytecie Zielonogórskim decyzją senatu został powołany Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości (AIP). Powołana została również
Rada Nadzorująca AIP złożona z: dwóch przedstawicieli Uniwersytetu, dwóch przedstawicieli miasta
Zielona Góra i jednego przedstawiciela Organizacjii
Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
Głównym celem działalności inkubatora jest pomoc
studentom i absolwentom wyższych uczelni, mających pomysł na własny biznes, w założeniu i prowadzeniu własnej ﬁrmy. Choć inkubator jest głownie adresowany do studentów i absolwentów, to z pomocy
mogą skorzystać również pracownicy naukowi mający
pomysł na uzupełnienie swojej działalności naukowej
przez założenie własnej ﬁrmy.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na
Uniwersytecie Zielonogórskim znajduje się na terenie Campusu A w budynku A2. Obecnie trwa tam
remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby inkubatora. Planowany termin zakończenia prac to koniec
lipca br.
Do dyspozycji ﬁrm działających pod patronatem inkubatora, będą nowoczesne pomieszczenia biurowe
o powierzchni 16 m2 i 32 m2. W uzasadnionych przypadkach ﬁrma będzie mogła zajmować moduł złożony
z dwóch pokoi (16 m2 i 32 m2). Pokoje, będą wyposażone: w podstawowe meble biurowe łącza telekomunikacyjne (sieć telefoniczna i komputerowa).
W inkubatorze będzie dział również wspólny sekretariat, ekspedycja i odbieranie poczty, dostęp do
faksu, komputera, drukarki i innych podstawowych
urządzeń biurowych.
Do dyspozycji ﬁrm będą również sale konferencyjne o powierzchni 37 m2 i 65 m2 wyposażone w sprzęt
audiowizualny.
Działalność ﬁrm będzie również wspomagana przez
nieodpłatne doradztwo prawne i księgowe. Będzie
również możliwe korzystanie z systemu szkoleń dla
osób prowadzących ﬁrmy w inkubatorze oraz organizacja spotkań biznesowych i pomoc w poszukiwaniu
partnerów gospodarczych.
Od 19.05.06, rozpoczęto przyjmowanie wniosków
od osób zainteresowanych działalnością biznesową
w ramach AIP. Uczestnikami konkursu mogą być
a) osoby ﬁzyczne, które są studentami, lub absolwentami uczelni wyższych - zameldowane w mieście Zielona Góra,
b) przedsiębiorcy – mające siedzibę w mieście Zielona Góra.
Działalność AIP będzie wspomagana ﬁnansowo
przez miasto Zielona Góra.
Regulamin konkursu i wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej AIP www.aip.uz.zgora.pl.
Wnioski będą oceniane prze komisję złożoną z Rady
Nadzorującej AIP oraz dyrektora AIP. Szczególnie
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premiowane będą projekty innowacyjne.
Pomoc w zakresie otwierania własnej ﬁrmy można uzyskać w punkcie konsultacyjnym Organizacji
Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w którym są prowadzone bezpłatne usługi doradcze. Szczegóły można
znaleźć na stronie OPZL www.opzl.pl.
Harmonogram postępowania kwaliﬁkacyjnego do
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na
Uniwersytecie Zielonogórskim
Lp.

Temat

Data

1.

Opracowanie regulaminu
rekrutacji

2.

Akcja informacyjna

19.05 – 30.06

3.

Przyjmowanie wniosków

19.05 – 30.06

4.

Ocena wniosków

1.07 – 14.07

5.

Ogłoszenie wyników
postępowania
kwaliﬁkacyjnego

15.07 – 17.07

6.

Podpisywanie umów

od 01.09.06

7.

Rozpoczęcie działalności

19.05

1.10.06

Dodatkowe informacje można uzyskać od:
dr inż. Krzysztof Sozański, tel.: 068 32 82 567,
e-mail: K.Sozanski@iee.uz.zgora.pl
• inż. Katarzyna Łasińska, tel.: 068 32 82 662, e-mail:
K.Lasinska@adm.uz.zgora.pl
•

Idea inkubatorów przedsiębiorczości doskonalone
się sprawdziła w Europie Zachodniej i w USA. Należy
mieć nadzieję, że sprawdzi się również w Zielonej
Górze.

Krzysztof Sozański

Zadanie jest realizowane przez Uniwersytet
Zielonogórski oraz przy ﬁnansowym wsparciu Unii
Europejskiej oraz Miasta Zielona Góra.

