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I. Ocena potrzeb przedsiębiorcy: 

1) Przedstawienie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorstwa do wykorzystania 

w procesie inkubacji 

2) Podpisanie umowy inkubacji  zastrzegającej przekazywanie kolejnej transzy 

wsparcia od osiągnięcia założonych w biznesplanie określonych kamieni 

milowych 

 

II. Określenie zakresu wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego w programie 

inkubacji w oparciu o Indywidualny Plan Inkubacji: 

1) Ilość godzin i zakres doradztwa prawnego 

2) Ilość godzin i zakres doradztwa rachunkowego 

3) Ilość godzin i zakres doradztwa finansowego 

4) Ilość godzin i zakres usług specjalistycznych branżowych 

5) Ilość godzin i zakres usług opiekuna klienta 

6) Ilość godzin i zakres usług okołobiznesowych 

 

III. Określenie kamieni milowych dla przedsiębiorstwa: 

1) Opanowanie wiedzy specjalistycznej, branżowej, projektowej i 

okołobiznesowej 

2) Przygotowanie do samodzielnej realizacji wypracowanych w inkubacji 

rozwiązań 

3) Prawidłowe wykorzystanie zakupionych wartości materialnych do 

wykonywania nowych działań 

4) Przygotowanie do inwestycji, jej realizacja i przychody z inwestycji zgodnie z 

założeniami 

 

IV. Ustalenie Warunków dokonywania zmian w planie rozwoju przedsiębiorstwa: 

1) Przesunięcia terminów usług doradczych 

2) Przesunięcia terminów usług opiekuna klienta 

3) Przesunięcie terminu zakupu lub odbioru wartości materialnych 

 

V. Zobowiązanie przedsiębiorstwa do współpracy z innymi inkubowanymi 

podmiotami i udziału w networkingu: 

1) Udział w zajęciach grupowych po 4-5 osób lub w pełnym składzie 

2) Współtworzenie wspólnego rozwiązania wypracowanego w ramach projektu 

3) Wymiana doświadczeń i wzajemne wspieranie się 
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VI. Przydzielenie opiekuna koordynującego cały proces inkubacji i świadczonych 

usług: 

1) Wybór jednego z dwóch opiekunów klienta 

2) Możliwość zmiany opiekuna po stronie Inkubatora z przekazaniem 

dotychczasowych ustaleń i wypracowanych rozwiązań w ramach wzajemnej 

współpracy. 

 

VII. Inkubator i przedsiębiorcy cyklicznie (minimum raz na 6 miesięcy ) wspólnie 

weryfikują postęp programu inkubacji: wykonanie zaplanowanych działań przez 

przedsiębiorcę i osiągnięcie kamieni milowych oraz wykonanie i efekty usług 

inkubacji. Przygotowywane są pisemne wnioski z oceny: 

1) Weryfikacja wykonania zaplanowanych działań  

2) Weryfikacja osiągnięcia kamieni milowych 

3) Weryfikacja wykonania usług inkubacji 

4) Weryfikacja efektów inkubacji. 

 

VIII. Inkubator przekazuje rekomendacje dalszego rozwoju oraz ofertę innych usług 

rozwojowych, z których przedsiębiorca może korzystać po zakończeniu 

inkubacji: 

1) Zapoznanie się z ofertą Inkubatora oraz in. IOB wspierających rozwój 

przedsiębiorstw z sektora MŚP 

2) Wybór stosownych i dopasowanych usług do realizacji po zakończeniu 

inkubacji. 

 

IX. Określenie kolejnych kroków rozwojowych po Inkubacji: 

1) Przekazanie przez Inkubator dalszych rekomendacji do płynnego rozwoju 

przedsiębiorstwa 

2) Przedstawienie możliwości wyjścia z inwestycji. 


