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Preinkubacja w skrócie

Jeżeli masz pomysł na biznes, nie wiesz czy jest dobry czy zły, przyjdź do nas 

i spróbuj. Bez ryzyka, bez formalności. Dla Ciebie udostępniamy naszych 

doradców, księgowość, sale do spotkań. Działasz jak zwyczajna firma, masz 

swoje logo, swoją stronę, pracujesz na swoją markę. Sprzedajesz, kupujesz, 

zarabiasz. Preinkubator daje Ci komfort pracy nad własnym biznesem bez 

konieczności myślenia o ZUSie i US. To my jesteśmy od tego, by złożyć za 

Ciebie deklarację urzędowe, wystawić faktury. Ty musisz myśleć, czy to co 

robisz się opłaca. Jeżeli wychodzisz na plus dostajesz wszystko to co 

zarobiłeś. Bez haczyków, bez biurokracji. 



Etapy świadczenia usługi

1. Zgłoszenie osoby przedsiębiorczej / ocena pomysłu przez zespół 
doradców (PAIP i PP)

2. Podpisanie umowy ramowej preinkubacji
3. Wyszukanie klientów przez preinkubowanego
4. Podpisanie umów wykonawczych pomiędzy klientem 

a preinkubowanyma preinkubowanym
5. Świadczenie usługi przez preinkubowanego na rzecz klienta
6. Wystawienie faktury przez Preinkubator klientowi preinkubowanego
7. Przelew środków na konto preinkubtora
8. Wystawienie przez preinkubator rachunku do umowy 

dla preinkubowanego 
9. Przelew zarobionych środków na konto preinkubowanego



Koncepcja - 2008 r.



Dlaczego konsorcjum?

Połączenie potencjałów: 

Politechnika Poznańska – know how technologiczne Politechnika Poznańska – know how technologiczne 

PAIP – know how inkubacji, preinkubacji



Założenia usługi

Preinkubacja dla pomysłów innowacyjnych

Usługa non – profit

Zaangażowanie merytoryczne konsorcjantów w pomysły

Wspólne świadczenie usługi



Fazy wdrażania

Testowanie założeń – Mały Inżynier

Powstawanie dokumentacji

Miesiąc Preinkubacji

Testowanie usługi / dostosowanie dokumentacji

Wdrożenie usługi 



Wielkopolski Lider Innowacji 2009

I Nagroda w konkursie – Mocny start

Możliwość przeprowadzenia szeregu badań 

Badanie inicjatywy przez Public Profit

Opracowanie wniosków z usługi



Wnioski z badania Public Profit

Preinkubacja  jako jeden z najważniejszych elementów Akademickiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości wdrażanego przez PAIP

Konieczność wdrożenia wspólnego modelu Preinkubatora 
na inne uczelnie

PAIP jako operator usługi preinkubacji w województwie wielkopolskim 



Wnioski z badania Public Profit c.d. 

+ Zawężenie usługi do protoprzedsiębiorstw innowacyjnych

+ Wyeliminowanie patologii we wspieraniu przedsiębiorczości

+ Unikatowe w skali kraju rozwiązanie konstrukcji prawnej 

(połączenie NGO z uczelnią wyższą - konsorcjum)

- Brak możliwości dalszego wsparcia preinkubowanych poprzez 

udostępnianie powierzchni biurowej i użytkowej



Współpraca z UMWW

Objęcie przez UMWW patronatu nad usługą

+ Uwiarygodnienie preinkubatora

+ Finansowanie specjalisty

+ Finansowanie powierzchni biurowej na potrzeby specjalisty

+ Pomoc we wdrażaniu usługi do subregionów i na inne uczelnie 



Preinkubacja w liczbach

1 uczelnia objęta konsorcjum (2 uczelnie w trakcie rozmów)

16 preinkubowanych

40 – 60 faktur w miesiącu

4 niezależne przedsiębiorstwa

10-15 zainteresowanych w miesiącu

Wzrost rozpoznawalności usługi z 10 do 48 % (2008 – 2010)



Sukcesy

Mały Inżynier – zajęcia dla dzieci klas podstawowych i gimnazjum z 

robotyki, automatyki, chemii przy wykorzystaniu klocków LEGO.

VitaInSilica to grupa specjalistów z dziedziny bioinformatyki, 

biotechnologii i biologii molekularnej. Wykorzystanie narzędzi 

bioinformatycznych do tworzenia nowej jakości w badaniach 

naukowych.



Sukcesy

ThinkThing – podmiot świadczy w zakresie projektowania 

przedmiotów użytkowych. Wysokiej klasy design doceniony m.in.: 

przez HansGrohe.

Controller automatyka – grupa młodych, prężnie rozwijających się 

inżynierów, zajmujących się usługami z zakresu instalacji 

teletechnicznych oraz automatyki przemysłowej.



Plany na przyszłość

Preinkubator Wielkopolski – objęcie usługą każdego z subregionów 

Wielkopolski poprzez umowy ze szkołami wyższymi – 2011

Wdrożenie systemu informatycznego, który przejmie obsługę 

administracyjną (podpis cyfrowy, dokumenty w standardzie EDI) 

2010/2011



Marzenie - WIPI

Wielkopolski Inkubator Przedsięwzięć Innowacyjnych

Założenia

Trzy stopnie:  model kreuje, identyfikuje, wspiera 

Piramida: największe wsparcie dostają najlepsi

Aktywne uczestnictwo: partycypacja w kosztach

Opieka: każdy ma opiekuna, który jest „łącznikiem”  z otoczeniem 

Kreacja: WIPI wspomaga kreację pomysłu 

Testowanie: za pomocą preinkubatora można testować pomysły

Wspieranie: tylko najlepsze firmy


