
 

O Inkubatorze Przedsiębiorczości 

Inkubatory przedsiębiorczości są specyficznymi ośrodkami, zorientowanymi z jednej strony na 

wynajem powierzchni dostosowanej do oczekiwań rozpoczynających działalność gospodarczą 

mikro, małych i średnich przedsiębiorców (inkubacja), z drugiej zaś strony - oferującymi swoim 

najemcom inne, specjalistyczne usługi, ułatwiające funkcjonowanie nowych firm. 

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości oferuje w jednym miejscu wszystkie usługi niezbędne 

dla prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstw, składające się na komplementarny system 

kompleksowej obsługi przedsiębiorcy. Oprócz wynajmu powierzchni oferuje usługi wsparcia 

biznesu takie jak wirtualne biuro, doradztwo, szkolenia. 

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości jest pierwszym miejscem w Pile i okolicy, w którym 

przedsiębiorcy korzystają z usług o tak różnorodnym charakterze. 

Powierzchnie Inkubatora zostały sfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych  

z Regionalną Strategią Innowacji”, Schemat I – Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla 

przedsiębiorstw. Dzięki pozyskanym środkom unijnym zostały stworzone warunki do 

funkcjonowania Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Całkowita wartość projektu to: 4 149 805,81 zł 

Całkowite wydatki kwalifikowalne to: 3 016 473,69 zł 

Wysokość dofinansowania: 1 206 589,48 zł 

(stanowiąca nie więcej niż 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych) 

Wkład własny w wysokości: 1 809 884,21 zł 

Celem działalności Inkubatora jest: 

 aktywizacja lokalnego rynku pracy, 

 podniesienie poziomu przedsiębiorczości, 

 budowa i rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość, 

 udostępnianie kompleksowych usług dla przedsiębiorców świadczonych w jednym miejscu, 

 wsparcie początkujących przedsiębiorców, w tym studentów i absolwentów i zapobieganie ich 
odpływowi, 

 tworzenie nowych miejsc pracy, 

 wzrost liczby nowych przedsiębiorstw oraz rozwój istniejących, 
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 intensyfikacja współpracy lokalnych partnerów, m.in.: IOB, uczelni wyższych, firm i lokalnej 
władzy, 

 pozyskiwanie nowych inwestorów. 

Jak wygląda Pilski Inkubator Przedsiębiorczości? 

Pilski Inkubator składa się z 3 części: 

 I strefa - start up, 

 II strefa - seed, 

 III strefa - business. 

Z pierwszej strefy - start up na preferencyjnych warunkach korzystają najmłodsi stażem 

przedsiębiorcy. Strefa ta jest zorganizowana w formie otwartej przestrzeni, co ułatwia budowę 

sieci kontaktów. Dzięki stworzeniu przestrzeni coworkingowej, młody biznes korzysta z biurek 

na godziny, salek konferencyjnych oraz e-biura. 

Strefa seed jest przeznaczona dla rozwijającego się biznesu i urządzona w formie boksów, 

które idealnie nadają się do prowadzenia działalności przez mikro i małe firmy. Przestrzeń jest tak 

zaaranżowana, by wszyscy się znali i współpracowali ze sobą. Przedsiębiorcy korzystający  

z strefy seed korzystają również z salek konferencyjnych oraz e-biura. 

Strefa business jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy rozwinęli już swój biznes. 

Przedsiębiorcy korzystają z nowo wybudowanych biur jak również z salek konferencyjnych czy  

e-biura. 

W celu funkcjonowania w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości należy wypełnić 

Formularz aplikacyjny znajdujący się na dole strony. 

 

Powierzchnie biurowe 

W ramach Inkubatora oferujemy wynajem powierzchni biurowych, salek spotkań, boksów oraz 

biurek na godziny. 

Biura w strefie Business 

Koszt wynajmu biura w strefie Business zależy od tego, jak długo firma funkcjonuje na rynku: 

 



  Czas prowadzenia działalności gospodarczej: Stawka netto za 1m2: 

  do 12 m-cy 21,00 zł/m2 

  13-24 m-cy 23,00 zł/m2 

  25-36 m-cy 31,80 zł/m2 

  37-60 m-cy* 37,00 zł/m2 

  powyżej 60 m-cy 42,20 zł/m2 

*oraz Instytucje Otoczenia Biznesu udzielające wsparcia przedsiębiorcom/osobom planującym uruchomić działalność 

gospodarczą. 

 

Przykładowe zdjęcia biur w strefie Business: 

  

     
 

   

  

Biurka / boksy na godziny 

Biurka na godziny to nowatorskie rozwiązania zaaranżowania przestrzeni, które ułatwiają prace 

oraz pomagają obniżyć koszty funkcjonowania działalności. Nowoczesne biura na godziny  

o powierzchni od 4,6 m² do 6,4 m², wyposażone są w meble, sprzęt komputerowy z dostępem do 

drukarki i Internetu. Zaprojektowane w taki sposób, by wspomagać rozwój działalności, 

nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych oraz tworzyć mikro klastry. 



Koszt wynajmu boksu zależy od tego, jak długo firma funkcjonuje na rynku: 

  Czas prowadzenia działalności gospodarczej: 
Stawka netto za 
wynajem / 1 h: 

  do 24 m-cy 4,00 zł 

  25-48 m-cy 6,00 zł 

  powyżej 48 m-cy 8,00 zł 

  

Przykładowe zdjęcia boksów: 

  

   

  

Biurka na godziny 

Biurka na godziny to nie tylko najtańsze miejsce do pracy dla "młodego" przedsiębiorcy ale 

również przyjazne miejsce na spotkania z kontrahentami. 

Koszt wynajmu biurka zależy od tego, jak długo firma funkcjonuje na rynku: 

  Czas prowadzenia działalności gospodarczej: 
Stawka netto za 
wynajem / 1 h: 

  do 24 m-cy 3,00 zł 

  25-48 m-cy 4,50 zł 

  powyżej 48 m-cy 6,00 zł 



  

Zdjęcie strefy start-up: 

  

 

  

Sale konferencyjne na godziny 

Jeżeli planujecie Państwo organizację konferencji, spotkania informacyjnego, szkolenia lub 

potrzebujecie komfortowego miejsca na spotkanie z partnerem biznesowym to nasza oferta  

z pewnością będzie dla Państwa idealnym rozwiązaniem. Inwest-Park Sp. z o.o oferuje sale, 

mogące sprostać każdej formie szkoleń, konferencji. Sale wyposażone są w ekran projekcyjny, 

rzutnik multimedialny, telewizor 42 calowy oraz Internet. Istnieje możliwość korzystania  

z zaplecza kuchennego. Oferujemy również możliwość zorganizowania spotkań biznesowych. 

  Zakres usługi: 
Stawka netto za 
wynajem / 1 h: 

  wynajem salki konferencyjnej 30,00 zł 

 Zdjęcia sal konferencyjnych: 

  

   

  



  

 

Preinkubacja 

Osoby, które mają pomysł na biznes, jednak nie są przekonane do jego komercyjnego 

powodzenia mają możliwość skorzystania z Preinkubacji. 

Preinkubacja polega na testowaniu pomysłu na biznes bez konieczności rejestrowania 

działalności gospodarczej. 

Preinkubowany bada rynek dla swojej działalności, pozyskuje klientów, świadczy usługi, 

natomiast Inkubator wystawia faktury, prowadzi księgowość, sporządza umowy. 

Zarobione przez Preinkubowanego pieniądze wpływają na wydzielone subkonto bankowe, którym 

zarządza Inkubator. Zasady współpracy określa umowa zawarta między Inkubatorem  

a Preinkubowanym. Zarobione pieniądze Preinkubowany wypłaca na postawie zawartej umowy 

zlecenia lub umowy o dzieło. Wartość umowy zlecenia/o dzieło jest równa sumie zarobionych 

pieniędzy pomniejszonej o podatek dochodowy i ewentualnie o składki ZUS. 

Usługa Preinkubacji to koszt 180 zł brutto miesięcznie. Opłata za usługę Preinkubacji obejmuje: 

 dostęp do mediów, monitoringu i kącika socjalnego, 

 dostęp do biblioteki, 

 4 godziny korzystania z salek spotkań biznesowych oraz 8 godzin korzystania  
z pomieszczenia MindLab, 

 dostęp do komputera/drukarki /Internetu, 

 indywidualne subkonto bankowe, 

 możliwość podania klientom adresu Inkubatora, jako siedziby Twojej działalności biznesowej, 

 odbiór i rejestracja poczty, 

 obsługa księgowa, 

 promocja działalności na stronie www Inkubatora, 

 dostęp do biurek na godziny w wymiarze 20h/m-c, 

 godzina bezpłatnego doradztwa. 

 

 

E-biuro 



Wirtualne biuro jest usługą skierowaną zarówno do Preinkubowanych, nowych firm, dopiero 

rozpoczynających własny biznes jak również firm już istniejących, które chcą ograniczyć koszty 

związane z prowadzeniem biura, a jednocześnie tworzyć profesjonalny wizerunek firmy, 

ceniących sobie elastyczność i swobodę działania. 

Zakres usługi E-biuro: 

 adres korespondencyjny – usługa polegająca na umożliwieniu na podstawie umowy posługiwania 
się adresem e-biura dla celów odbioru i nadawania korespondencji pocztowej, 

 obsługa korespondencji przychodzącej – przyjmowanie w imieniu Przedsiębiorcy/ 
Preinkubowanego wszelkiego rodzaju korespondencji i przesyłek oraz przekazanie jej 
Przedsiębiorcy/Preinkubowanemu poprzez skanowanie i wysyłkę mailową, 

 prowadzenie ewidencji poczty przychodzącej. 

W celu realizacji usługi odbioru korespondencji pocztowej Przedsiębiorca/ Preinkubowany udziela 

Inwest-Park Sp. z o.o. pełnomocnictwa w odpowiednim zakresie. 

 

 

Bezpłatne szkolenia 

Oferta bezpłatnych szkoleń znajduje się w zakładce "BEZPŁATNE SZKOLENIA" 

 

Jak zostać klientem Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości? 

KROK 1 - zapoznaj się z usługami, jakie oferuje Inkubator 

KROK 2 - wybierz usługę dla siebie 

KROK 3 - wypełnij i złóż Formularz aplikacyjny do Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  

KROK 4 - podpisz umowę na korzystanie z usługi 

 Chcesz wiedzieć więcej? 

Zadzwoń pod numer tel.: 67 353 31 43 lub 67 212 49 68 

Napisz na adres: biuro@inwestpark.pila.pl 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

http://inwestpark.pila.pl/bezplatne-szkolenia/

