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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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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.
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Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.
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Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.
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Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.
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BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.
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300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.
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Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
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Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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