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Projekt SPIN – Skuteczny Przedsiębiorca i
Naukowiec

P
rojekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw. Projektodawcą jest Centrum Transferu Technologii Medycznych Park
Technologiczny Sp. z o.o. wraz z partnerami: Akademickim Inkubatorem przedsiębiorczości
Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości
Politechniki Krakowskiej.
Projekt skierowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni i innych

jednostek naukowych na terenie małopolski i mających pomysł na ciekawy biznes typu spin off/out
w obszarach wskazanych w RSI Województwa Małopolskiego lub z tematyka z tym zwianą.
Celem tego projekt jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności w tematach związanych
z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Podczas szkoleń można się dowiedzieć jak napisać
dobry biznes plan i jaki typ działalności gospodarczej wybrać. Szkolenia obejmują także zagadnienia
z podstaw marketingu i rachunkowości, dobrego zarządzania i planowania finansowego,
administracji i zatrudnienia, a także podstaw prawa zamówień publicznych. W ramach projektu
można również skorzystać z indywidualnych spotkać doradczych z wybranymi ekspertami, którzy
pomogą i odpowiedzą na trudne zagadnienia przy pisaniu biznes planu. Zadaniem projektu jest także
podniesienie świadomości w zakresie możliwości współpracy nauki z biznesem, czemu służą 3 –
miesięczne staże w wybranych przedsiębiorstwach z województwa małopolskiego.
Źródło: http://www.ctt.krakow.pl/spin/
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