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O projekcie
Trudno jest zdobyć kredyt początkującym przedsiębiorcom. Nieważne, jak innowacyjne
byłyby ich pomysły – bez kapitału nie będą mogły się rozwijać. Posiadanie własnych środków
wystarczających na rozwinięcie działalności jest przywilejem niewielu. Potencjał technologicznych firm, które nie powstały - jest ogromny.
Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest projekt „Kapitał dla energii” (Kapitał dla innowacji
w obszarze poszanowania energii). Za cel stawia sobie utworzenie i wsparcie kilkunastu
nowych przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych pomysłów, zwłaszcza
w dziedzinie poszanowania energii w budynkach. Praktyczną pomocą będzie zapewnienie
kapitału na inwestycje oraz partnerów do współpracy. Świadczone będą też usługi doradcze
dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej, w zakresie prawidłowego zarządzania firmą,
dostępu do technologii i ekspertów, a także globalnych rynków. Co więcej nowopowstałe
firmy będą mogły skorzystać z infrastruktury niezbędnej do dalszego rozwoju.
Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2008 roku. Koordynatorem jest
Euro-Centrum

Park

Naukowo-Technologiczny,

należący

do

Grupy

Euro-Centrum

(www.euro-centrum.com.pl).

Oferta
Adresaci
Projekt w szczególności skierowany jest do:
- przedsiębiorców wywodzących się ze środowiska naukowego i akademickiego, 		
którzy planują komercjalizację wyników swych badań i wynalazków (w tym spin off’ów),
- właścicieli młodych firm wdrażających innowacyjne rozwiązania
(preferowane inwestycje związane z poszanowaniem energii i jej efektywnością
w budynkach, a także odnawialnymi źródłami energii),
- twórczych pomysłodawców, którzy znają swoje otoczenie i przy odpowiednim wsparciu
finansowym będą dążyli do założenia własnej firmy opartej na technologii.

Badania i analiza pomysłu:
- badanie poziomu innowacyjności
- badanie czystości patentowej
- analiza rynku innowacyjnego rozwiązania
- opracowanie Biznes Planu / Studium Wykonalności
- rozwój koncepcji produktu (prototypowanie)
- testowanie i ocena nowego produktu
Wejście kapitałowe i założenie spółki:
- uzgodnienie zasad wejścia kapitałowego
- plan inwestycyjny
- strategia wyjścia
- dokapitalizowanie do 200 000 EUR

