PULS BIZNESU, 2 STYCZNIA 2013

NAUKA I BIZNES

Szczecin
wspiera
badaczy morza

Marszałek województwa zachodniopomorskiego, prezydent
Szczecina i rektorzy dwóch szczecińskich uczelni podpisali przed
świętami list intencyjny w sprawie utworzenia w Szczecinie
Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki

Morskiej. To pierwszy formalny
krok dotyczący tego projektu. Zadaniem ośrodka będzie
integracja działalności badawczej
i naukowej dotyczącej technicznej eksploracji mórz i oceanów.
Centrum będzie realizowało
projekty we współpracy z pod-

miotami gospodarczymi branży
morskiej. Będzie też zarządzało
branżowym inkubatorem przedsiębiorczości oraz prowadziło
procesy patentowe i wdrożeniowe.
Na początku przyszłego roku
rozpoczną się prace nad

17

studium wykonalności dla projektu. Aby inwestycja doszła do
skutku, ważne jest, by znalazła
się na „Polskiej Mapie Drogowej
Infrastruktury Badawczej”,
co da szansę na pozyskanie
funduszy pomocowych na jej
realizację. [MBE]

IQ Partners powiększył portfel o dziewięć spółek
W 2012 r. fundusz
zainwestował w sumie
w 15 nowych projektów.
W 2013 r. planuje wydać
kolejne 10 mln zł.
Do portfela IQ Partners, w którym było do tej pory 56 spółek,
dołączyło właśnie dziewięć kolejnych. Fundusz zainwestował
w nie za pośrednictwem dwóch
wehikułów inwestycyjnych
— InQbe i Ventures Hub. Nowe
projekty zasili kapitałem w wysokości około 4 mln zł.
— Trzy projekty zrealizował
Ventures Hub, dedykowany
większym przedsięwzięciom.
W te spółki, czyli: RTime,
BookLine i DebtLine, zainwestujemy około 2,5 mln zł.
Pozostałe inwestycje zrealizował
InQbe. W naszej ocenie to bardzo perspektywiczne projekty.
Wszystkie są na początkowym

etapie rozwoju, w fazie startupowej. Nieco bardziej zaawansowany jest projekt Odbierz.to
— serwis pod tą nazwą już działa. Jego pomysłodawca wymyślił sposób na to, jak przekonać
internautów, by podzielili się
informacjami na temat swoich
zwyczajów czy preferencji, które to informacje będzie sprzedawał. W zamian za odpowiedź
na konkretne pytania oferuje
internautom różne — tłumaczy
Maciej Hazubski, prezes IQ
Partners.
Fundusz ma od 25 do około
50 proc. udziałów w zależności
od spółki. Część nowych projektów realizuje z zespołami zarządzającymi spółkami, które już są
w jego portfelu.
— One już udowodniły, że
są w stanie odnieść sukces.
Wierzymy, że właściwie wykorzystają otrzymany od nas kapitał. Przykładem są spółki, które

utworzyliśmy z zespołem stojącym za serwisem GameTrade,
służącym internetowej wymianie
gier komputerowych. Autor tego
projektu miał dwa nowe pomysły — jeden ma pomóc graczom,
którzy poszukują podpowiedzi,
jak przejść daną grę, drugi to
serwis na urządzenia mobilne,
w którym znajdą się rekomendacje gier na smartfony i tablety.
Powołanie tych spółek umożliwi
nam przejęcie bardzo dużej części tego rynku — podkreśla prezes Hazubski.
IQ Partners w 2012 r. zainwestował około 10 mln zł w 15 nowych spółek. W przyszłym planuje wydać podobną sumę.
— Zamierzamy też dokonać
kilku wyjść z inwestycji. Nie udało się nam tego zrobić w minionym roku. Liczymy, że przyszły
rok okaże sie pod tym względem bardziej perspektywiczny
— mówi Maciej Hazubski. [MBE]

Inkubator wspiera
przedsiębiorczość w regionie
W ramach najnowszego
projektu inkubatora
w Stalowej Woli można
zdobyć do 40 tys. zł
dotacji na uruchomienie
własnej działalności.
Inkubator Technologiczny
w Stalowej Woli wystartował z nowym projektem
pod hasłem „Adaptacja czy
INNkubacja” — programem,
który ma być szansą dla osób
bezrobotnych na przezwyciężenie zawodowego impasu
poprzez przygotowanie się do
własnej działalności gospodarczej. Na jej uruchomienie można zdobyć dotację w wysokości
40 tys. zł. Uczestnicy projektu
w pierwszej kolejności będą
mogli skorzystać z poradnictwa psychologicznego i zawodowego, później będą mieli do
wyboru dwie ścieżki wsparcia
— w ramach ścieżki A otrzymają możliwość wzięcia udziału
w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz szkoleń
zawodowych, do wyboru są
m.in. kursy spawania, obsługa maszyn konwencjonalnych
czy podstawy rachunkowości. Będzie można skorzystać
również z pośrednictwa pracy. Druga ścieżka przewiduje
m.in. udział w szkoleniu pod
tytułem „Bądź najlepszym pracodawcą” oraz indywidualne
doradztwo biznesowe. 24 osoby dostaną ponadto dotację
na rozwój przedsiębiorczości
w wysokości do 40 tys. zł oraz
przejdą szkolenie z zakresu
rozliczania dotacji.

— Dotacja umożliwi beneficjentowi wyposażenie nowo
utworzonego miejsca pracy.
Dzięki niej będzie on mógł
sfinansować zakup środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałego sprzętu i wyposażenia, zakup mebli biurowych
czy koszt remontu, a także
zakup środka transportu,
pod warunkiem że będzie
on nierozerwalnie związany
z charakterem wykonywanej działalności — tłumaczy
Piotr Hasny, doradca prezesa
Inkubatora Stalowa Wola.
Kolejnych 24 uczestników
projektu będzie mogło skorzystać ze wsparcia pomostowego, a 12 osób z przedłużonego wsparcia pomostowego.
Rekrutacja już wystartowała,
potrwa do końca stycznia
2013 r.
W Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli działa obecnie 14 przedsiębiorców.
Lokatorami ośrodka mogą
zostać mikro-, małe i średnie,
nowo powstałe firmy.
— Proces inkubacji trwa
standardowo 3-4 lata. W tym

czasie my możemy się przekonać o jakości produktu lub
usługi, jaką oferuje dana firma,
ona zaś może poznać oczekiwania rynku i dowiedzieć się
czy to, co ma do zaoferowania,
trafia w potrzeby potencjalnych odbiorców — mówi Piotr
Hasny.
W inkubatorze znajduje się
21 pomieszczeń biurowych
oraz nowoczesne zaplecze laboratoryjno-produkcyjne.
— Mamy świetnie wyposażone laboratorium metalograficzne, laboratorium badań
wytrzymałościowych oraz
tokarsko-frezarskie i wiertarsko-frezarskie centra obróbcze sterowane numerycznie
japońskiej firmy Yamazaki
Mazak. Do tego dochodzi
współrzędnościowa maszyna pomiarowa o dużym stole
roboczym, maszyna do cięcia
strumieniem wody, urządzenie do spawania elektronów
oraz elektrodrążarka wgłębna
— wymienia Piotr Hasny.
W ośrodku docelowo będzie
działać około 20 firm.
Marta Bellon
m.bellon@pb.pl  22-333-97-33
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Tego dnia kończy się rekrutacja do projektu „Adaptacja czy
INNkubacja", w którym można zdobyć do 40 tys. zł na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałego
sprzętu i wyposażenia, zakup mebli biurowych czy koszt remontu,
a także zakup środka transportu.

Nowości w portfelu IQ Partners
Odbierz.to
spółka wyspecjalizowana w budowaniu i przetwarzaniu baz konsumenckich.
AI Tools
spin-off dwóch innych spółek portfelowych IQ
Partners: Igoria Trade i Exnui. Będzie dostarczać
inteligentne oprogramowanie w modelu Software as
a Service.
Smart Reports
spin-off projektu, który powstał w spółce portfelowej Prawomaniacy. Będzie dostarczać informację
gospodarczą w postaci automatycznie tworzonych
raportów o osobach, firmach oraz wydarzeniach gospodarczych.
MotoBase
będzie prowadzić serwis internetowy adresowany
do kierowców i właścicieli samochodów. Jej celem
jest zbudowanie możliwie jak największej bazy osób
i pojazdów.
QAA
serwis dla graczy, który powstaje jako spin-off
projektu GameTrade. Będzie dostarczać wiedzę
w postaci poradników i tutoriali do gier.

GameTradeMobile
kolejny spin-off projektu GameTrade.pl. Będzie
prowadzić serwis internetowy z informacjami
i rekomendacjami dotyczącymi gier powstających
na urządzenia mobilne.
RTIME
będzie dostarczycielem platformy technologicznej oraz wiedzy dla klientów, którzy chcą
wykorzystywać mechanizm RTB (z ang. Real time
bidding – aukcje czasu rzeczywistego) zarówno
do działań sprzedażowych, jak i marketingowych.
Spółka będzie również operatorem dedykowanego
serwisu RTB, w którym będzie oferować nowe
przedmioty.
BookLine
celem projektu jest stworzenie kompleksowego
systemu finansowo-księgowego dla jednoosobowych działalności gospodarczych wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów i aplikacji
mobilnych.
DebtLine
będzie zajmować się obsługą procesu monitoringu i egzekwowania należności handlowych. [MBE]

Konferencja, 27-28 lutego 2013 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa
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