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� Gwarantujemy fachową pomoc 
w odkryciu marzeń schowanych w głębokiej 

szufladzie Waszej świadomości

� Dzięki nam nie tylko dowiecie się
co to za marzenie, ale teŜ tego, Ŝe moŜe być

ono pomysłem na biznes



� Studenci i absolwenci 
� Doktoranci

� Osoby zatrudnione
� Osoby prowadzące własną

działalność gospodarczą





Coaching (64h)
Mentoring (24h)

Doradztwo specjalistyczne:
� Instruktora Innowacji (16h)

� Doradztwo Proinnowacyjne (10h)
� Rzecznika Patentowego (5h)



Doradztwo w zakresie 
brokeringu finansowego (15h)

Szkolenie z prowadzenia własnego biznesu (3 dni):
� Administracyjno-prawna obsługa firmy

� Obsługa finansów, finansowanie działalności
� Zarządzanie firmą, HR, PR

Preinkubację pomysłu (8 m-cy bezpłatnie)



1. Uczysz si1. Uczysz si1. Uczysz si1. Uczysz sięęęę mymymymyśśśślelelelećććć jak milioner jak milioner jak milioner jak milioner 

Obudź w sobie kreatywność i wypełnij krótki formularz. 
Najlepsi zostaną zakwalifikowani 

do udziału w Treningu Przedsiębiorczości 
– PABA – Poland as a business area



2. Tworzysz produkty warte miliony2. Tworzysz produkty warte miliony2. Tworzysz produkty warte miliony2. Tworzysz produkty warte miliony

Uczestnicy przygotowują własny twórczy  biznesplan. 
Po Treningu Przedsiębiorczości – PABA – Poland as 
a business area będziesz umiał myśleć jak człowiek 

sukcesu. Autorów najlepszych prac zapraszamy 
do udziału w elitarnym projekcie i zabieramy na szkolenie 

wyjazdowe z idolami biznesu – Szkoła Innowacji.



3. Studiujesz u milioner3. Studiujesz u milioner3. Studiujesz u milioner3. Studiujesz u milioneróóóówwww

Zwycięzcy trafiają na 8 miesięcy pod skrzydła AIP. 
Tam testują pomysł na biznes, pracują z guru biznesu, 

nabierają wiedzy i poszerzają horyzonty. 
Mają indywidualne zajęcia z mentorami i coachami 

oraz proinnowacyjne doradztwo. 



4. Stajesz si4. Stajesz si4. Stajesz si4. Stajesz sięęęę milioneremmilioneremmilioneremmilionerem

Uczestnicy projektu automatycznie przechodzą
do 3. etapu procesu inwestycyjnego funduszu 

AIP Seed Capital i mogą otrzymać 200 tys. euro 
na rozwój innowacyjnej firmy.



Jakość projektu gwarantuje Polska Przedsiębiorcza.
W radzie zasiadają m.in.:

GRAśYNA KULCZYK prezes Fortis (Stary Browar)

WITOLD ORŁOWSKI główny doradca ekonomiczny  
PricewaterhouseCoopers Polska

MARTIN OXLEY dyrektor generalny 
Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej

Prof. WOJCIECH GASPARSKI dyrektor Centrum Etyki Biznesu 
Akademii Leona Kozminskiego & IFiS PAN



Formularz zgłoszenia do udziału 
w Szkole Milionerów 

znajdziesz pod adresem:
www.gdansk.innowatorzy.eu



Szkoła Milionerów realizowana jest w ramach Projektu: 
Program Transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w ramach 

poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego





� Siedziby Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości:

NajbliŜszą znajdziesz w Gdańsku-Oliwie 
przy ul. Wita Stwosza 58 pok. 114

Tel. Kom. 0-515-229-799

� E-mail: gdansk.innowatorzy@inkubatory.pl


