Inkubator
Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Łódzkiego

Jeśli masz pomysł na innowacyjny biznes
przyjdź do Inkubatora Uniwersytetu Łódzkiego!
www.inkubator.uni.lodz.pl
Pomożemy ci:

Oferujemy:
 Wyposażone biura w centrum Łodzi, na terenie
campusu Uniwersytetu Łódzkiego oraz sale
na spotkania biznesowe - ul. Kopcińskiego 16/18,
Centrum Konferencyjne UŁ
 Lub „Inkubator bez ścian” - Inkubator wirtualny
i usługę wynajmu adresu oraz biuro i sale spotkań
„na godziny”

Do 50% rabatu na biuro na pół roku
dla pierwszych pięciu firm
 Doradztwo biznesowe obejmujące:
 pomoc w opracowaniu biznes planu
i w wejściu na rynek
 pomoc w zdobyciu pieniędzy na start i rozwój
firmy
 porady prawne
 mentoring, coaching

 Ocenić, czy twój pomysł ma szanse
na sukces rynkowy
 Wybrać formę prawną działalności
 Napisać biznes plan dla twojej firmy
 Opracować strategię rozwoju
 Zbudować model biznesowy, który będzie
przynosił dochody
 Uzyskać patent lub inną odpowiednią
ochronę pomysłu biznesowego i innowacji
 Znaleźć partnerów i kontrahentów
 Promować twój biznes
 Pozyskać finansowanie na start i rozwój firmy:

 Pakiet szkoleń i warsztatów „na start”
z prowadzenia własnego biznesu - w tym
opracowanie modelu biznesu, tworzenie biznes
planu, skuteczna promocja, finansowanie
nowych firm, komunikacja w biznesie,
autoprezentacja i negocjacje



 Pakiet Bizspark Microsoft - bezpłatne
oprogramowanie i usługi serwerowe oraz
szkolenia - przez 3 lata - dla uczestników
programu Inkubator UŁ

Kapitał inwestycyjny w wysokości kilkuset
tysięcy złotych z uniwersyteckiego funduszu
zalążkowego StartMoney
www.startmoney.pl

lub z innych funduszy zalążkowych / venture
capital i od współpracujących aniołów biznesu


Dotacje. Pożyczki i poręczenia

Zapraszamy:
Studentów Uniwersytetu Łódzkiego
i innych łódzkich uczelni
 Naukowców i doktorantów uczelni
wyższych z Łodzi




Wszystkie osoby z pomysłem na biznes



Początkujących przedsiębiorców

www.inkubator.uni.lodz.pl
 Z Inkubatora Uniwersytetu Łódzkiego skorzystało już blisko 50 firm, w tym między innymi:

 W 2013 roku i do lutego 2014r. 11 pomysłów biznesowych uzyskało 300 000 do 800 000 złotych

- jako kapitał na start i wdrożenie innowacji i pomysłów na biznes - od funduszu zalążkowego
StartMoney (Akceleratora Uniwersytetu Łódzkiego).
Do września 2014r. 4 z nich uzyskały już ok. 1,5 mln złotych od inwestorów na dalszy rozwój
 Pakiet Bizspark Microsoft - oprogramowanie i usługi serwerowe oraz szkolenia dla uczestników

programu Inkubator UŁ obejmuje dostęp do bezpłatnego oprogramowania Microsoft przez 3 lata:
 Oprogramowanie dla firm technologicznych za darmo do kwoty $13 000 - oprogramowanie oraz narzędzia
do budowania aplikacji:





Windows w dowolnej wersji
Visual Studio Ultimate
Office 2013
SQL Server Enterprise

 Infrastruktura serwerowa przez 3 lata za darmo w centrach danych Microsoft Azure, do kwoty
$750 miesięcznie per firma w Inkubatorze UŁ:





Wirtualne maszyny Windows i Linux
.NET, Node.js, PHP i Python
Azure Mobile Service dla Windows, iOS, Android i Web
MongoDB, MS SQL i MySQL

 Dostęp do darmowych szkoleń z zakresu IT dla pracowników firm będących członkami Inkubatora,
zarówno w formie warsztatów w centrach szkoleniowych, jak i przez internet

 Możliwość bezpłatnej konsultacji, na miejscu bądź zdalnej, dla wybranych firm
 Dodatkowo możliwość wypożyczenia sprzętu: tabletów i telefonów na okres prac projektowych
Firmy potrzebujące większych zasobów infrastrukturalnych mogą ubiegać się o grant technologiczny
w wysokości $60 000

Kontakt do Inkubatora Uniwersytetu Łódzkiego:
 zadzwoń - Manager Inkubatora:
Maria Głowacka
tel. 669 561 710, tel. 42 635 4984
 napisz - e-mail: inkubator@uni.lodz.pl

 odwiedź nas: www.inkubator.uni.lodz.pl
Inkubator Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 16/18, X p., 90-232 Łódź

Inkubator Uniwersytetu Łódzkiego jest zarządzany przez:

Ulotka jest współfinasowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Projekt Kreator
Innowacyjności Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej

