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• Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zostały
utworzone w 2004r.
• Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to
największa inicjatywa akademicka ostatnich lat,
mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród
młodych Polaków.
• AIP funkcjonują przy 31 najlepszych uczelniach w
Polsce.
• W Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości
funkcjonuje ponad 1100 rozwijających się firm.
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• ETAP I –POMYSŁ NA BIZNES
– Aby założyć Firmę w AIP należy mieć pomysł na
przedsięwzięcie biznesowe, którym chcemy się zająć. Pomysł
może być dowolny, oparty na aktualnej dla danej osoby
możliwości uzyskania legalnego zarobku.

• ETAP II –APLIKOWANIE DO AIP
– Kolejnym krokiem na drodze do założenia własnej firmy w
Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości jest
wypełnienie wniosku, który posiada formę „Karty
informacyjnej Beneficjenta” i znajduje się na stornie głównej
serwisu www.inkubatory.pl.
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• ETAP III –SPOTKANIE INFORMACYJNE
– Dyrektor Inkubatora, do którego wpłynął wniosek zaprasza
zainteresowaną osobę na spotkanie informacyjne. Odbywa
się ono w biurze danego Inkubatora. Na spotkaniu
zainteresowana osoba ma szansę osobiście przedstawić swój
pomysł na firmę, przedyskutować mocne oraz słabe strony
swojego planu, oraz uzyskać wyczerpujące informacje na
temat prowadzenia własnej firmy w AIP.
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• ETAP IV –OCENA WNIOSKU PRZEZ DYREKTORA
ORAZ RADE AIP
– Po odbytej rozmowie z osobą zainteresowaną założeniem
własnej Firmy w AIP, Dyrektor AIP, uprzednio zasięgnąwszy
opinii Rady AIP, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu danej
osoby do programu „Preinkubacji”.

• ETAP V –PODPISANIE UMOWY Z AIP
– Dyrektor Inkubatora informuje zainteresowaną osobę o
pozytywnym przejściu weryfikacji. Następnym krokiem jest
podpisanie w biurze AIP przez zainteresowane strony umowy
o świadczenie pomocy w ramach Programu Preinkubacji.
Samo podpisanie umowy jest ukoronowaniem całego
poprzedniego procesu. Od tego momentu osoba podpisująca
umowę staje się Beneficjentem AIP.
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• ETAP VI –SZKOLENIE Z ZASAD DZIAŁANIA W
AIP
– Po podpisaniu umowy następuje szkolenie z zasad
funkcjonowania firmy w AIP. Szkolenie zapoznaje
Beneficjenta m.in. z księgowością, systemem bankowym,
systemem fakturowym oraz innymi istotnymi
zagadnieniami z zakresu prowadzenia Firmy w AIP. Po
odbyciu takiego szkolenia, Beneficjent otrzymuje wszelkie
loginy i hasła do kont oraz systemów, które są niezbędne do
prowadzenia Firmy w AIP.
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• Działalność na zasadzie pionu w Inkubatorze
• Prowadzenie księgowości firmy przez biuro
księgowe
• Porady prawne, tworzenie oraz weryfikacja
umów
• Indywidualne konto bankowe firmy
• Doradztwo w zakresie prowadzenia własnej
firmy i dostęp do wiedzy
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• Promocja w mediach

• Doraźny dostęp do przestrzeni biurowej i
możliwość korzystania z adresu Inkubatora jako
adresu siedziby firmy
• Bezpłatne udostępnianie sal dydaktycznych wraz
ze sprzętem do prezentacji multimedialnych
• Organizacja spotkań biznesowych i pomoc w
pozyskiwaniu kontaktów.
• Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje
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• Apeiron – AIP przy Politechnice Warszawskiej
• Pixnet – AIP przy Uniwersytecie Gdańskim
• Akonda – AIP przy Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.
• SolEx– AIP przy Politechnice Częstochowskiej
• Mediates – AIP przy Wyższej Szkole Informatyki
i Ekonomi w Olsztynie.
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• Zamożne osoby prywatne…
• Wspierające finansowo i merytorycznie…
• ze skłonnością do inwestowania w tych
obszarach, w które inni obawiają się wkraczać…
• oczekujące w zamian za swoje pieniądze udziałów
w przedsięwzięciu…
• możliwości wpływania na strategiczne decyzje
firmy, w którą inwestują…
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• Apple Computer - anonimowy Anioł:
inwestycja $91.000  zwrot $154 milionów
• Amazon.com –Thomas Alberg:
inwestycja $100.000  zwrot $26 milionów
• Blue Rhino – Andrew Filipowski:
inwestycja $500.000  zwrot $24 millionów
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Na świecie:
Google –najpopularniejsza obecnie przeglądarka
internetowa
Apple – producent komputerów personalnych
Amazon.com – największa na świecie firma internetowa
zajmująca się sprzedażą książek, CD i innych
Body Shop – przedsiębiorstwo produkujące kosmetyki
do pielęgnacji skóry i włosów
Fedex – światowa firma świadcząca usługi kurierskie
Xerox – przedsiębiorstwo produkujące kopiarki
Intel – firma będąca liderem w produkcji procesorów
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Wittchen - producent ekskluzywnej odzieży i galanterii
skórzanej,
ANT ISS - producent i sprzedawca oprogramowania dla
automatyki przemysłowej,
W biegu cafe - sieć nowoczesnych barów kawowych,
Serwis 100lat.pl- największy polski portal z kartkami
elektronicznymi i drukowanymi.
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• USA:
Milionerzy posiadają $8,37bln
Anioł ma ok. 40 lat
Kapitał przekracza $1milion
W większości zawdzięczają wszystko sobie

• Europa
Milionerzy posiadają $1,5bln
125tys Aniołów w całej europie
Anglia europejskim rajem – 18tys. Aniołów
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• Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN –
pierwsza sieć w Polsce – od 2003 roku
• Organizacja non-profit, niezależna i
apolityczna
• Działalność w Warszawie i Bydgoszczy
• Kryteria dla Anioła:
–Wolna gotówka min. 250 000 zł
–Nie boi się ryzyka
–Posiada fachową wiedzę i doświadczenie
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• Potrzebny kapitał 100 000zł – 1 500 000zł
• Projekt musi być w fazie start-up
• Przedsięwzięcie musi być innowacyjne
(IT,
biotechnologia itp.)
• Utworzenie lub gotowość do utworzenia spółki
kapitałowej (z o.o. lub SA)
• Gotowość do współfinansowania inwestycji i
ponoszenia ryzyka
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• Wypełnić kartę projektu oraz dossier
• Projekt przedstawiany jest
wyselekcjonowanym Aniołom
• Czekać na odpowiedź ze strony PolBAN
• Negocjować zasady inwestycji…
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Private equity
Venture Capital
http://www.szukam-inwestora.com/
http://www.doinvest.com/
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• To średnio- i długoterminowy kapitał
inwestycyjny charakteryzujący się dużym
stopniem ryzyka, ale mogący w
przyszłości przynieść wysokie zyski. Jest
to forma finansowania innowacyjnych (a
przez to obarczonych ryzykiem)
projektów inwestycyjnych.
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• Venture capital to kapitał długoterminowy.
Inwestor VC na równi z przedsiębiorcą bierze na siebie
nieuniknione w biznesie ryzyko, utożsamia się z interesem
firmy i myśli o niej w długiej perspektywie.

• Venture capital to nie tylko pieniądze.
Inwestor VC to wspólnik, który ma bogate doświadczenie i
rozległe kontakty.

• Venture Capital sprawia, że małe
przedsiębiorstwa staja się dużymi.
Kadra menedżerska tych firm z pracowników najemnych może stać
się współwłaścicielami.
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Advent International
Business Angel Seedfund Sp. z o.o.
CARESBAC - Polska S.A.
Copernicus Capital Partners
Innova Capital
Intermediate Capital Group PLC
Kerten Capital Sp. z o.o.
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Zadanie do wykonania:
Przekonaj Anioła Biznesu/Firmę Venture
Capital by zainwestowali w Twój pomysł na
biznes
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