
 
 

Dofinansowanie dla przedsiębiorczych 

Zapraszamy osoby z pomysłem na biznes do udziału w projekcie pt. "Akcelerator 
Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades" organizowanym przez Park 
Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" w partnerstwie z Politechniką Śląską i 
Bankiem Zachodnim WBK, w ramach Santander Universidades. Projekt skierowany jest do 
osób chcących rozwijać swój pomysł biznesowy. 

W ramach projektu uczestnicy skorzystają ze szkoleń, podczas których będą rozwijać swój 
model biznesowy, aby w końcu zmierzyć się podczas Konkursu i walczyć o nagrody: 
dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 40 000 zł lub udział 
w wizycie studyjnej!  

Celem inicjatywy jest popularyzowanie metody tworzenia modeli biznesowych wśród 
studentów, absolwentów (do roku czasu), doktorantów oraz pracowników naukowych z całej 
Polski. Model biznesowy stanowi wizualne ujęcie istotnych obszarów działalności firmy. 
Celem stworzenia kanwy modelu biznesowego jest nowatorski sposób przedstawienia 
przesłanek stojących za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość dla klienta oraz 
zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości. Model biznesowy określany jest często 
jako nowoczesne ujęcie dość schematycznego biznes planu z uwagi na możliwość jego 
ciągłego udoskonalania. 

Nabór zgłoszeń jest otwarty i ma charakter ciągły. Aby wziąć udział w projekcie należy 
złożyć aplikację i opisać swój pomysł na innowacyjną działalność gospodarczą, produkt czy 
usługę. O zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje komisja Technoparku na podstawie 
złożonej dokumentacji. Poszukiwane są nowatorskie i ciekawe pomysły, jednak istotne jest 
również ich odzwierciedlenie w realiach rynkowych. 

W projekcie weźmie udział 40 osób, które zostaną podzielone na cztery grupy i skorzystają 
z 35 godzin intensywnych szkoleń mających na celu doskonalenie modelu biznesowego. 
Szkolenia odbędą się na przestrzeni dwóch miesięcy i rozpoczną się już w listopadzie. 
Efektem projektu będzie Konkurs, podczas którego Komisja, w skład której wejdą 
przedstawiciele Santander Universidades, Banku Zachodniego WBK, przedstawiciele Parku 
Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” oraz zaproszeni goście, oceni 
prace Uczestników i wyłoni 15 najlepszych, które podczas prezentacji będą walczyć 
o nagrody główne: dofinansowanie na rozpoczęcie działalności lub udział w wizycie 
studyjnej. 

Opcjonalną nagrodą dla osób, które nie zamierzają realizować swojego pomysłu biznesowego 
będzie 3-miesięczny staż w Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK 
w Katowicach. 

Więcej informacji na stronie: http://FunduszeNaFirme.pl 

 


