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W krakowskiej strefie ekonomicznej
powstanie inkubator przedsiębiorczości
MŁODE FIRMY I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Jak informuje prezes KPT, Krzysztof Krzysztofiak, dla potrzeb inkubatora zostanie wybudowany nowy

budynek o powierzchni 3-4 tys. metrów kwadratowych, na terenie podstrefy w krakowskich
Czyżynach.
Będą w nim działały - na preferencyjnych warunkach - młode firmy z sektora nowoczesnych
technologii (oprogramowania, internetu, nowych materiałów lub medycyny) - wywodzące się
z krakowskich uczelni takich jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo- Hutnicza
i Politechnika Krakowska.
Podmioty te będą mogły działać w inkubatorze przez dwa lata. Potem przyjdzie czas na ich
usamodzielnienie się. Spółka KPT zapewni im pomoc także w zakresie doradztwa strategicznego,
poszukiwania ekspertów oraz pozyskiwania źródeł finansowania.
Pozostałe powierzchnie biurowe będą wynajmowane na zasadach komercyjnych. Dochody z tego
źródła mają stanowić główną formę finansowania działalności inkubatora.
W INKUBATORZE ŁATWIEJ WYROSNĄĆ
"Z doświadczeń krajów zachodnich wynika, że inkubator stwarza znaczne szanse na przeżycie
nowych podmiotów. W inkubatorze wskaźnik ten wynosi 80 proc., a na wolnym rynku tylko 20 proc."
- podkreśla Krzysztofiak.
Aby zrealizować plany związane z budową inkubatora, KPT zamierza pozyskać pieniądze z unijnych
funduszy strukturalnych - w działaniu dotyczącym rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu
innowacyjności. Działanie to, którego instytucją wdrażającą jest Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP),
adresowane jest do parków technologicznych i inkubatorów. Maksymalne dofinansowanie może
wynieść 87,5 proc. wartości przedsięwzięcia.
"Plany stworzenia inkubatora przedsiębiorczości z prawdziwego zdarzenia są zgodne
z opracowywaną właśnie Regionalną Strategią Innowacji dla województwa małopolskiego. Strategia
ta mówi o powołaniu instytucji wspierającej nowopowstające firmy technologiczne" - zaznacza prezes
KPT.
Sejmik województwa małopolskiego zdecydował już o podniesieniu kapitału zakładowego KPT o 1,25
mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięcia. RGR
PAP - Nauka w Polsce
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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