
…czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość 



Miejsca, do których warto się udać po wsparcie 
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Centrum Przedsiębiorczości Smolna 



  Centrum Przedsiębiorczości Smolna 

 

• Inkubator Przedsiębiorczości 

 

• Dostarczanie informacji z różnych płaszczyzn 

tematycznych związanych ze zjawiskiem przedsiębiorczości 

 

• Platforma wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami a 

podmiotami sfery publicznej w tematyce związanej ze 

wsparciem przedsiębiorczości 

 



Inkubator 

Centrum Przedsiębiorczości Smolna to, przede wszystkim inkubator, do 

którego przystąpić mogą przedsiębiorcy w fazie start-upu (do 3 lat). W 

ramach korzystania z inkubatora przedsiębiorcy mogą: 
 

Używać adresu Smolnej do prowadzenia firmy 

 

Wynająć pokój/biurko po cenach preferencyjnych 

 

Korzystać z sal konferencyjnych 

 

Korzystać z całej infrastruktury CPS 

 

Promować firmę na stronie Smolnej 



Platforma wiedzy 
 

One-stop shop 

 Zarejestrowanie działalności gospodarczej 

 Uzyskanie informacji o wydarzeniach związanych ze wsparciem przedsiębiorczości 

 Informacje o funduszach unijnych na start 
 

Europe Direct 

 Warsztaty i szkolenia 

 Wiedza o strukturach i instytucjach unijnych 

 Informacje o projektach unijnych 

 

Urząd Pracy 

 Staże dla bezrobotnych 

 Informacje o projekcie dotacyjnym na założenie działalności gospodarczej 

 Różnorodne inicjatywy dla osób zarejestrowanych w UP 



Przestrzeń konferencyjna 

Darmowe wynajmowanie sal na cele związane ze wspieraniem/promowaniem przedsiębiorczości 



Warsztaty/szkolenia 

Cykliczne wykłady prowadzone przez ZUS, Urząd Pracy, Urząd 
Patentowy, Urząd Skarbowy, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych oraz PARP 



Nawigator Przedsiębiorczości  

Activ 50+ 
 
 
        Oferuje narzędzia wspierające aktywność biznesową: 
 
 
 Test kompetencji 

 
 Nawigator Przedsiębiorczości 

 
 Poradnik Zarządzania  

Wiekiem 
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• Wsparcie kreatywnych i innowacyjnych projektów oraz firm działających w 

sektorach kreatywnych 

 

 

• Inkubator przedsiębiorczości dedykowany start-upom 

 

 

• Przestrzeń konferencyjna, biurowa oraz wystawiennicza 

 

 

• Współpraca z instytucjami otoczenia 

biznesu 
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Sektor kreatywny- branże: 

• Reklama 

• Projektowanie / Wzornictwo przemysłowe  

• Architektura 

• Rynek sztuki – włączając renowację dzieł sztuki oraz antyków  

• Rzemiosło i sztuka dekoracyjna 

• Film (w tym video) 

• Fotografia 

• Gry komputerowe 

• Muzyka, teatr, taniec (sztuka widowiskowa) 

• Wydawnictwo internetowe 

• Tradycyjne wydawnictwo 

• Software i usługi komputerowe 

• Tradycyjne i elektroniczne media(radio, telewizja) 

Centrum Kreatywności – Targowa 56 



 

 

Kreatywna Warszawa      Warszawa 16.06.2015r. 

Centrum Kreatywności – Targowa 56 



 

       Programy akceleracyjne  

 

 Szkolenia 

 

 Seminaria 

 

       Networking 

 

 Warsztaty 

 

Narzędzia wsparcia 



Platforma networkingowa 







Open#Smolna – wykłady 

 

1) Budowanie marki 

2) Strategia marketingowa 

3) Obsługa klienta 

4) Mierzenie efektów w internecie 

5) Jak inwestować aby zarabiać 

 

 

Termin: maj – październik 2016 

 



Spin#Smolna – szkolenie 

 

Cel:  podniesienie kompetencji uczestników w zakresie technik i narzędzi 

modelowania biznesowego, przygotowania prezentacji inwestorskich oraz 

skutecznego komunikowania pomysłów biznesowych. 

 

1) 3 tury warsztatów: 

 Modelowanie biznesowe 

 Marketing 

 Komunikacja 

2) Prezentowanie pomysłów biznesowych 

3) Indywidualne doradztwo z ekspertami prowadzącymi warsztaty 

4) Pitch Day z inwestorami w październiku 

 

Termin: maj – październik 2016 



Smolna#Academy – warsztaty + doradztwo 

Cel:  podniesienie kompetencji uczestników programu w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz zdobycie umiejętności przygotowania 

skalowalnego modelu biznesowego dla swojego pomysłu. 

 

1) Warsztaty –  tworzenie modelu biznesowego, zarządzania produktem, 

strategii rozwoju firmy, promocji marki; 

2) Doradztwo indywidualne; 

3) Networking; 

 

 

Termin: maj – październik 2016 

 



Programy akceleracyjne – jak to działa? 

Rekrutacja Warsztaty Matchmaking 

Praca nad 

 projektami 

Prezentacja  

pomysłów 

Pozyskanie  

kapitału, 

inwestorów 



http://startuphub.pl/warsaw 

Acceleration Programmes 

http://becreativeinwarsaw.pl/ 



Wydarzenia w 2016 roku 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd762Q99jKAhVGvxQKHVizC6oQjRwIBw&url=http://www.learndoshare.net/&psig=AFQjCNGLFPis6V6HoZ2XPwzrS--xBRAneg&ust=1454497378279167


Przydatne adresy 

 

1) Krajowa Informacja Podatkowa – www.kip.gov.pl, 

2) Portal ze szkoleniami dofinansowanymi z UE – www.inwestycjawkadry.pl, 

3) Poradniki przedsiębiorcy- jak krok po kroku założyć dany rodzaj 

działalności gospodarczej oraz co jest do tego potrzebne? - 

https://www.biznes.gov.pl/poradniki-przedsiebiorcy, 

4) Nieodpłatna pomoc prawna – punkty konsultacyjne: 

www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/nieodp-atna-pomoc-

prawna-w-warszawie 

 



Perspektywa finansowa 2014-2020 
 

 

 

Dotacje bezzwrotne z Urzędu Pracy 

 

 

Pożyczki unijne 

 



Kwota: ok. 16 000 zł 

 

Na co: Przyznane środki przeznaczone są na podjęcie działalności gospodarczej na terenie 
miasta stołecznego Warszawy 

– Środki mogą być wydatkowane na: 

– zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia 
miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie), 

– zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie), 

– reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie), 

– zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu – w tym  
np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej 
kwoty łącznie), 

–  koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności 
gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie), 

– zakup domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł). 

Dotacje z Urzędu Pracy 



Pożyczki unijne 
 

„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w 
woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii 

finansowej” 
 
 

„Gotówka na start” 
 
 

„Pierwszy biznes - wsparcie w starcie” 
 
 



Jan Krzyżanowski 
Centrum Przedsiębiorczości Smolna 

jkrzyzanowski@um.warszawa.pl 
 

www.firma.um.warszawa.pl 

                           Znajdź nas na 

Dziękuję za uwagę! 


