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Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej rozpoczyna nabór do XVIII edycji

Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych”. Projekt skierowany
jest do środowiska akademickiego Polski południowo-zachodniej, w szczególności do
studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników naukowych uczelni Wrocławia, Opola i
Zielonej Góry. Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju oraz WCTT.
Autorzy najlepszych projektów otrzymają nagrody pieniężne oraz nagrody w postaci
preferencyjnego wynajmu miejsca w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze
Przedsiębiorczości na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, nieodpłatnych pakietów
usług prawno-księgowych, doradztwa, szkoleń oraz oprogramowania do prowadzenia
działalności gospodarczej.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniu 21 października 2013 roku o godzinie 9:00
na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości udziału w XVIII edycji konkursu połączone z
„Galą wręczenia nagród” laureatom poprzedniej edycji konkursu, które odbędzie się w siedzibie
WCTT przy ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu.
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Szczegółowe informacje oraz zapisy znajdują się na stronie: http://www.pomyslnabiznes.ed
u.pl/
Kontakt: Jakub Tarasiuk, tel. 71 320 43 41, startup@wctt.pl

Konkurs został podzielony na 3 etapy:
POMYSŁ: Szkolenia wprowadzające w tematykę przedsiębiorczości oraz nabór wstępnych
pomysłów na biznes. Każdy uczestnik otrzyma wyjątkowy podręcznik „Jak zostać kreatywnym
przedsiębiorcą”. Najbliższe terminy szkoleń wprowadzających to 24, 29 października oraz 5, 7,
12 listopada 2013 roku. Tematyką szkoleń będą: innowacje, kreatywność, finanse, umiejętności
menedżerskie, marketing, wizerunek firmy, własność intelektualna. Szkolenia prowadzone będą
przez ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości akademickiej oraz praktyków biznesu w tym
młodych przedsiębiorców.
AKADEMIA SUKCESU: Warsztaty, doradztwo grupowe i indywidualne na temat przygotowania
profesjonalnego biznes planu (listopad 2013 – luty 2014).
BIZNES-START: Nabór biznesplanów, spośród których komisja konkursowa wyłoni zwycięzców
(luty-marzec 2014).
Dodatkowo osoby, które złożą biznesplany, będą mogły skorzystać z dodatkowego wsparcia w
postaci usług doradczo-informacyjnych, dotyczących możliwości pozyskania finansowania oraz
dalszej pomocy w rozwoju firmy (kwiecień-maj 2014).
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