Kilka pytań do… czyli Inkubator Przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach

1. Czym jest Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle (IP)
Miejsce stworzone dla początkujących przedsiębiorców z branży informatycznej i telekomunikacyjnej
oraz z branż związanych z szeroko pojętą jakością życia. Miejsce dostosowane i przyjazne dla osób
niepełnosprawnych. Miejsce, gdzie panują świetne warunki dla tworzenia i rozwoju firm, a oferowany
system wsparcia dla młodych przedsiębiorców pozwala im swobodnie działać i rozwijać się.
2. Kto może skorzystać z oferty Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle?:
 Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, albo prowadzą
ją nie dłużej niż 23 miesiące;
 Przedsiębiorcy, których siedziba firmy znajduje się na terenie województwa podkarpackiego;
 Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, zatrudniający nie więcej niż 10 osób;
 Przedsiębiorcy działający w branży ICT (informatyka i telekomunikacja) lub w branżach związanych
z jakością życia.

3. Kto ma pierwszeństwo w dostaniu się do Inkubatora?:






Firmy działające w branży ICT,
Mikroprzedsiębiorcy,
Podmioty współpracujące z sektorem badawczo-rozwojowym,
Przedsiębiorcy wykazujący się potencjałem innowacyjności,
Przedsiębiorcy, na których usługi jest zapotrzebowanie innych firm zlokalizowanych
w Inkubatorze.

4. Jaki jest koszt bycia w Inkubatorze ?:



Comiesięczna opłata czynszowa, zależna od wynajmowanej przestrzeni;
Comiesięczna opłata ryczałtowa za korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego (18,00 zł netto);

5. Co mieści się w czynszu?
 dostęp do wynajmowanego Stanowiska lub biura i jego wyposażenia od poniedziałku do soboty
w dogodnych godzinach;
 indywidualny dostęp do Sali konferencyjnej w limicie 4 godzin miesięcznie;
 dostęp do szerokopasmowego Internetu łączem, które zapewnia identyczne prędkości
maksymalne w obie strony;
 dostęp do części wspólnych Inkubatora, w tym zaplecza kuchennego;
 możliwość korzystania ze skanera, drukarki i niszczarki;
 reklamę na stronie internetowej Inkubatora;
 możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach, spotkaniach organizowanych przez IP;
 dostęp do bieżącego doradztwa dotyczącego podstawowych aspektów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 dostęp do bieżącego doradztwa prawnego dotyczącego aspektów prawnych związanych
z działalnością gospodarczą, w tym zwłaszcza kwestii zatrudniania i podpisywania umów;
 dostęp do bieżącego doradztwa dotyczącego aspektów związanych z informatyką, w tym
dotyczących podstawowych zagadnień technicznych i informatycznych;

 opracowany dla inkubowanej firmy najkorzystniejszy proces inkubacji i związane z tym kojarzenie
z firmami oferującymi usługi specjalistyczne w zakresie m.in. księgowości i usług rachunkowych,
doradztwa biznesowego i marketingowego, pozyskiwania zewnętrznego wsparcia na rozwój firm,
w tym dofinansowań, specjalistycznego doradztwa prawnego i informatycznego;
 Newsletter – wiadomości e-mail dotyczące szkoleń, spotkań dla przedsiębiorców lub innych
projektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także zawierające przegląd
najważniejszych unormowań prawnych, w tym zwłaszcza informacje o planowanych i
wprowadzanych zmianach w przepisach dotyczących szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz
nowatorskich rozwiązaniach i udogodnieniach dla firm;
 Networking branżowy, platforma współpracy oraz panel wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi
podmiotami i instytucjami otoczenia biznesu.

6. Kontakt
Telefon: +48 13 44 863 27
+48 13 44 863 71
e-mail: inkubator@umjaslo.pl
adres: 38-200 Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego 5

Więcej informacji na stronie internetowej : https://inkubatorjaslo.pl/

