Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

W dniu 2 maja 2012 roku INWEST-PARK Spółka z o.o. w Pile podpisała z Zarządem Województwa
Wielkopolskiego umowę UDA-RPWP.01.04.01-30-002/11-00 o dofinansowanie projektu
„Pilski Inkubator Przedsiębiorczości”.
Dofinansowanie uzyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013, Priorytet I „
Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.4 „ Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z
Regionalną Strategią Innowacji” Schemat I: „Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla
przedsiębiorstw”.
Całkowita wartość projektu: 3 899 257,09 zł
Kwota dotacji:
1 243 651,08 zł
Środki własne:
2 655 606,01 zł
Uzyskane dofinansowanie stanowi 40% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Misją Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie wsparcie przedsiębiorców w zakładaniu,
rozwijaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez zapewnienie adresu oraz dostępu
do powierzchni biurowej i specjalistycznych usług doradczych, finansowych, proinnowacyjnych,
informacyjnych, szkoleniowych i środowiskowych. Utworzenie Inkubatora ma na celu pobudzenie
rynku pracy, aktywizację środowisk gospodarczego i naukowego oraz stworzenie miejsca
i modelu świadczenia kompleksowych usług, w szczególności na rzecz sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego.
Przedmiotem projektu jest adaptacja parteru budynku biurowo – usługowego
przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile na potrzeby Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Adaptacja
parteru o pow. 1 696,88 m2 będzie realizowana w oparciu o zmianę sposobu użytkowania części
budynku, z niezbędnym zapleczem, kompleksową wymianą infrastruktury technicznej
wewnętrznej, elementów budowlanych. Obiekt będzie przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. Przestrzeń zostanie podzielona na 3 strefy tworzące jednolity system
wspierania przedsiębiorczości: start up, seed, business, wyposażone we wspólną infrastrukturę
techniczną i powierzchnie wspólne.
Realizacja projektu ma przyczynić się do aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości
w Pile i subregionie. Projekt wpisuje się także w działania Inwest – Parku na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości prowadzone wspólnie z samorządem miasta Piły, Izbą Gospodarczą Północnej
Wielkopolski, Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznańskim Akademickim
Inkubatorem Przedsiębiorczości, szkołami wyższymi działającymi w Pile oraz Podstrefą Piła
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt ma być zakończony w połowie 2013 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

