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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ICPA 

Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej ICPA to niekomercyjny 

program wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w kraju, stanowiący 

element realizacji Strategii Lizbooskiej i Narodowej Strategii Spójności w zakresie 

rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 

Program ICPA ma formę internetowego serwisu wspierającego przyszłych 

przedsiębiorców ze środowisk akademickich, w szczególności studentów ostatnich 

lat, doktorantów, absolwentów lub pracowników uczelni wyższych, rozważających 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Wśród przewidzianych działao w programie ICPA wyróżnid można następujące 

obszary całkowicie bezpłatnego wsparcia osób z grupy docelowej programu, 

zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej: 

 Dotacje unijne dla nowopowstających innowacyjnych firm akademickich 

(w tym dostęp do przykładowych wniosków, które otrzymały 

dofinansowanie, szczegółowych informacji w zakresie procedur 

aplikowania, programów, instrukcji oraz konkursów na dotacje). 

 Specjalistyczna wiedza, która konieczna jest do otworzenia i efektywnego 

prowadzenia firmy w zakresie procedur, prawa gospodarczego i 

patentowego, przedsiębiorczości, technologii informatycznych (IT), źródeł 

finansowania - do pobrania w formie skondensowanych pakietów informacyjnych z możliwością zdalnej 

realizacji i ukooczenia certyfikowanego szkolenia z przedsiębiorczości akademickiej w trybie e-learning. 

 Doradztwo on-line w postaci świadczonych przez specjalistów usług konsultingowych w trybie zdalnym przez 

Internet w zakresie procedur i prawa gospodarczego, ochrony patentowej, źródeł finansowania, strategii 

marketingowych oraz wykorzystania technologii informatycznych w prowadzeniu firmy. 

 Program certyfikacyjny dla nowopowstających firm w zakresie zastosowao technologii informatycznych w 

biznesie (europejski program EITCI BI, wdrażany międzynarodowo przez Europejski Instytut Certyfikacji 

Informatycznej z siedzibą w Brukseli o wartości 3600 zł w krajowej ofercie komercyjnej). 

 Sied współpracy dla nowopowstałych firm w zakresie transferu wiedzy i technologii przy udziale instytucji 

otoczenia biznesu, sfery akademickiej, izb branżowych i zagranicznych izb handlowych, stwarzająca 

perspektywy dla zdobywania pierwszych kontraktów na rynkach w kraju i za granicą. 
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2. GRUPA DOCELOWA PROGRAMU ICPA 

Jako grupę docelową Programu Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej rozumie się osoby, które 

mogą skorzystad z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach Programu, dzięki dofinansowaniu z Budżetu 

Paostwa oraz ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Grupa docelowa Programu ICPA obejmuje: 

 studentów uczelni wyższych (w tym dowolnych typów studiów wyższych, zaocznych, wieczorowych itp.) 

 absolwentów uczelni wyższych (w okresie 12 miesięcy od daty ukooczenia studiów) 

 doktorantów uczelni wyższych 

 pracowników naukowych jednostek naukowych; 

 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych;  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.). 

 

Poza bezpośrednim wsparciem kierowanym do ww. osób, zainteresowanych założeniem swojej własnej firmy typu 

spin-off lub spin-out, ważnym elementem Programu ICPA, jest promocja postaw progospodarczych i przedsiębiorczych 

w krajowych środowiskach akademickich.  

W tym kontekście w programie ICPA prowadzona jest szeroko zakrojona akcja informacyjno-promocyjna, skierowana 

do studentów, absolwentów i pracowników uczelni wyższych. Akcja informacyjno-promocyjna prowadzona w 

pierwszej, dolnośląskiej edycji programu ICPA przewiduje dotarcie do ponad 100 tysięcy studentów, absolwentów i 

pracowników z bezpośrednim przekazem ulotek informacyjnych oraz za pośrednictwem organizacji studenckich i 

dziekanatów uczelni. Ponadto w programie ICPA prowadzona jest dystrybucja plakatów promocyjnych i broszur 

informacyjnych na wszystkich uczelniach wyższych w województwie, a także zorganizowane zostały stanowiska 

informacyjne na wybranych, największych uczelniach. W programie zaplanowano emisję ponad 10 milionów 

promocyjnych spotów reklamy internetowej, skierowanej kontekstowo do studentów, absolwentów i pracowników 

uczelni wyższych na terenie woj. dolnośląskiego. Program ICPA został objęty patronatem medialnym przez największy 

portal studencki w kraju dlaStudenta.pl, który promuje bezpłatne wsparcie Programu na swoich stronach w Internecie. 

Patronem merytorycznym programu ICPA jest Bank Zachodni WBK S.A. 
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3. DOTACJE UNIJNE W PROGRAMIE ICPA 

Jednym z nadrzędnym celów programu ICPA jest zapewnienie nowo-powstającym 

przedsiębiorstwom akademickim (w tym firmom typu spin-off i spin-out) dostępu do 

komplementarnego centrum informacyjno-doradczego w obszarze możliwości 

pozyskiwania dotacji w ramach różnorodnych programów finansujących rozwój 

gospodarki. 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej ulokowanej w środowisku akademickim i opartej 

o kierunkową specjalizację przy jednoczesnym zapewnieniu jej finansowania w ramach 

dostępnych dotacji (w tym programów celowych i szerszych działao wspierających 

przedsiębiorczośd oraz wyrównywanie rozwoju regionalnego, zasilanych przede 

wszystkim ze środków unijnych, ale także z budżetu paostwa, jak i środków 

prywatnych) stwarza duże szanse powodzenia i udanego przejścia nowopowstałej 

firmy przez najbardziej zagrożony okres pierwszych 2-3 lat. 

Zgodnie z międzynarodowymi badaniami OECD pozyskiwanie odpowiednich dotacji to 

jeden z ważnych czynników, które determinują powodzenie przyszłych akademickich 

przedsięwzięd gospodarczych. Ze względu na ścisłą specjalizację, posiadane zasoby 

wiedzy oraz znacznie wyższy potencjał innowacyjny, firmy akademickie mają przewagę 

nad innymi przedsiębiorstwami, także w kontekście samych kryteriów kwalifikacji w 

konkursach na różnego rodzaju dotacje i dofinansowane projekty. 

Centrum ICPA oferuje następujące wsparcie w obszarze pozyskiwania dotacji: 

 Aktualizowaną bazę programów i konkursów na dotacje i dofinansowane projekty wraz z ich terminami 

 Skategoryzowany zbiór łączy do serwisów informacyjnych w ramach krajowych programów wdrażania dotacji 

 Specjalistyczną wiedzę dotyczącą struktur prawnych i proceduralnych dostępnych systemów dotacji 

 Praktyczną wiedzę dotyczącą skutecznego wnioskowania o dotacje (w tym przykłady dokumentacji konkursowych oraz 

wniosków projektowych, które otrzymały dotacje w organizowanych w przeszłości konkursach) 

 Specjalistyczne usługi konsultingowe w zakresie pozyskiwania dotacji (w tym konstruowania wniosków w zakresie 

celowym, działaniowym, rezultatowym i budżetowym) 

 Bezpośrednie wsparcie i współpracę w ramach konstruowania nowych projektów i wniosków o dotacje 
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4. SPECJALISTYCZNA WIEDZA W PROGRAMIE ICPA 

Jednym z najważniejszych celów programu ICPA jest skuteczne przekazanie wiedzy studentom, absolwentom, doktorantom i 
pracownikom naukowym uczelni wyższych i innych instytucji akademickich w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów 
przedsiębiorczości akademickiej oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin-off lub spin-out. 

W obszarze działao gospodarczych prowadzonych na styku sfery rynkowej i 
akademickiej, określanych jako przedsiębiorczośd akademicka, pojęcia firm typu 
spin-off i spin-out odnoszą się do przedsiębiorstw, które powstają w 
środowiskach akademickich w celach komercjalizacji technologii, wyników prac 
badawczych oraz transferu wiedzy z uczelni do gospodarki. 

Określone w ramach badao OECD charakterystyczne cechy firm typu spin-off i 
spin-out to: 

 Założenie działalności gospodarczej przez studentów, absolwentów, 
doktorantów lub pracowników naukowych 

 Oparcie działalności gospodarczej na specjalistycznej wiedzy lub 
korzystanie z wyników prac badawczych 

 Rozpoczęcie działalności przy wsparciu specjalnych programów, 
dotacji lub instytucji promujących przedsiębiorczośd akademicką 

Zarówno firmy spin-out (zakładane przez osoby ze środowisk akademickich jako 
podmioty całkowicie niezależne od macierzystych uczelni) jak i spin-off (często 
bardziej powiązane z macierzystymi uczelniami w zakresie własności 
intelektualnej lub komercjalizacji technologii, czy też w strukturze udziałowej) są 
od drugiej połowy XX wieku głównym napędem rozwoju światowej gospodarki 
opierającej się na wiedzy. 

Większośd obecnie wiodących firm w każdym niemal sektorze rynku powstało 
jako przedsięwzięcia akademickie, zakładane, a następnie rozwijane przez 
zdolnych i ambitnych studentów, absolwentów, doktorantów lub pracowników naukowych (najbardziej znane przykłady to firmy 
takie jak Microsoft, założony przez studentów, czy Google, założony przez doktorantów). 

W celu umożliwienia oparcia działania nowopowstających podmiotów gospodarczych, zakorzenionych w środowiskach 
akademickich, na odpowiednich fundamentach teoretycznej i praktycznej wiedzy, Centrum ICPA oferuje: 

 Zasoby specjalistycznej wiedzy dot. przedsiębiorczości akademickiej, dostępne w formie skondensowanych pakietów 
tematycznych, gotowych do pobrania jako interaktywne materiały dydaktyczne e-learning. 

 Realizację profesjonalnego, certyfikowanego szkolenia w obszarze przedsiębiorczości akademickiej, prowadzonego przez 
specjalistów w trybie zdalnym na platformie e-learning z komponentem specjalistycznych konsultacji (instytucją 
certyfikującą częśd programu szkoleniowego jest Instytut EITCI w Brukseli). 

Jako uzupełnienie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, jej uwarunkowao i technologii 
wspierających, Centrum ICPA oferuje także dostęp do zasobów towarzyszących w postaci: 

 Analiz i raportów w zakresie przedsiębiorczości akademickiej w kraju i za granicą wraz ze studiami przypadków 

 Analiz i raportów w zakresie badao rynkowych w wybranych sektorach gospodarki krajowej i zagranicznej 

 Analiz i raportów dotyczących uwarunkowao prawnych dla telepracy w kraju, Unii Europejskiej i na świecie 

Zawartośd programowa specjalistycznych zasobów wiedzy i certyfikowanego szkolenia w obszarze nowoczesnej 
przedsiębiorczości akademickiej oraz informatyki biznesowej obejmuje łącznie 90 godzin podzielonych na 6 bloków 
tematycznych: 

 Proceduralno-prawne aspekty przedsiębiorczości akademickiej  
o Przedsiębiorczośd akademicka (podstawy mikroekonomii i przedsiębiorczości zorientowanej specjalistycznie, 

typologia podmiotów gospodarczych, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii, 
źródła finansowania: business angels, seed capital, venture capital, praktyczne aspekty działalności w modelach 
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spin-off oraz spin-out, innowacyjnośd w przedsiębiorczości 
akademickiej, wdrażanie wyników prac badawczych w 
perspektywie technicznej i nietechnicznej, narzędzia analizy: 
PEST, SWOT/TOWS, planowanie strategiczne, biznes plan) 

o Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej (akty 
prawne regulujące przedsiębiorczośd akademicką, rola 
uczelni wyższych w kształtowaniu przestrzeni społeczno-
gospodarczej w myśl Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
prawo własności intelektualnej, przedmiotowy zakres 
własności intelektualnej, pojęcie dóbr niematerialnych, 
katalog normatywnych źródeł praw własności intelektualnej 
w prawie polskim i międzynarodowym, prawo autorskie i 
prawa pokrewne, przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu 
polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
pojęcie utworu oraz artystycznych wykonao objętych 
ochroną, twórca jako podmiot praw autorskich, pojęcie 
współautorstwa, twórczośd naukowa, zbiorowa i 
pracownicza, autorskie prawa osobiste i prawa majątkowe, 
odpowiedzialnośd karna, prawo patentowe, zakres 
przedmiotowy ustawy prawo własności przemysłowej i źródła 
prawa, pojęcie wynalazku, wynalazki niepodlegające 
opatentowaniu, przesłanki zdolności patentowej, prawa 
osobiste twórcy do wynalazku, prawa majątkowe, prawo 
twórcy do wynagrodzenia, prawo do patentu, rodzaje 
patentów, procedury patentowe, ograniczenia prawa 
patentowego, przeniesienie praw, umowy licencyjne, umowy transferu technologii, międzynarodowa ochrona 
patentowa, Europejski System Patentowy) 

o Fundusze europejskie (struktura programów wdrażających środki unijne oraz pozaunijne środki europejskie, 
programy POKL, POIG, POIŚ, RPO, RPW, PT, POEWT, cele, priorytety, dokumenty programowe, krajowy system 
informatyczny, statystyki dostępności i wydatkowania środków, praktyczne instrukcje pozyskiwania środków na 
nową działalnośd gospodarczą, przygotowywanie dokumentacji projektowej i wniosków, budżetowanie, 
rozliczanie projektów, obsługa generatorów, zasady wizualizacji) 
 

 Zastosowania informatyki w biznesie  
o E-zarządzanie (podstawy zarządzania, systemy zarządzania projektami, w tym Microsoft Project, systemy 

zarządzania zasobami ERP, systemy zarządzania klientami CRM, komplementarnych systemy inteligencji 
biznesowej BI, systemy telepracy i współpracy grupowej on-line typu RTC w warstwie oprogramowania i 
sprzętu, systemy Google Apps oraz Microsoft Sharepoint, wspoldzielenie dokumentów i kalendarza, 
wykorzystanie technologii VoIP) 

o E-marketing (plan marketingowy, tworzenie serwisów internetowych, systemy zarządzania treścią serwisów 
internetowych, systemy kontekstowej reklamy internetowej, w tym Google AdWords, rodzaje kampanii 
internetowych, formy reklamy internetowej, modele rozliczeniowe kampanii internetowych, konwersje, analiza 
ruchu internetowego, techniki pozycjonowania treści SEM/SEO, projektowanie grafiki komputerowej, obsługa 
narzędzi graficznych Adobe, ewaluacja działao marketingowych) 

o E-biznes (elektroniczna gospodarka, usługi i systemy elektronicznej bankowości, elektroniczna księgowośd, 
elektroniczne fakturowanie, elektroniczne systemy wymiany danych w obrocie gospodarczym EDI, podpis 
cyfrowy i systemy bezpieczeostwa informatycznego) 

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.icpa.pl/specjalistyczna-wiedza 

Wiedza uzyskana w ramach powyższego programu (w formie pobranych pakietów szkoleniowych lub na drodze ukooczenia 
komplementarnego, certyfikowanego szkolenia e-learning) może stad się nie tylko istotną podstawą prawidłowego funkcjonowania 
nowego podmiotu przedsiębiorczości akademickiej, ale stanowid może również uzupełnienie zakresu kluczowych kompetencji 
przydatnych na rynku pracy, w szczególności w kierunku kariery na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych. 
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5. DORADZTWO ON-LINE W PROGRAMIE ICPA 

Bardzo istotnym uwarunkowaniem działalności gospodarczej, a w 
szczególności specjalistycznej przedsiębiorczości akademickiej jest duża 
złożonośd procedur biurokratycznych oraz gospodarczych przepisów 
prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej, patentami, 
transferem i komercjalizacją wiedzy, technologii oraz wyników prac 
badawczych. 

Funkcjonujące obecnie w Polsce równolegle, krajowe systemy prawne wraz z 
nakładającymi się na nie regulacjami prawa wspólnotowego stwarzają w 
obszarze działalności gospodarczej zarówno zagrożenia jak i nowe 
możliwości. Do najważniejszych obszarów należą tu problemy interpretacyjne 
związane z krajową i unijną ewidencją podatkową oraz rozliczeniami samych 
podatków, kwestie optymalności krajowych i unijnych wehikułów 
organizacyjnych oraz form prawnych działalności gospodarczej, jak również 
różne systemy ochrony patentowej i prawa własności intelektualnej. 

Centrum ICPA oferuje w obszarze kwestii prawno-proceduralnych, 
prowadzone przez specjalistów doradztwo on-line z uwzględnieniem 
zróżnicowania nadrzędnych dyrektyw unijnych z regulacjami krajowymi 
(często jeszcze nie w pełni dostosowanymi) w zakresie: 

 Uwarunkowao proceduralnych działalności gospodarczej w 
systemach prawnych w kraju i w Unii Europejskiej 

 Uwarunkowao prawa gospodarczego, prawa autorskiego, prawa 
ochrony własności intelektualnej oraz prawa pracy (w tym 
telepracy) funkcjonującego w kraju i w Unii Europejskiej 

 Uwarunkowao proceduralno-prawnych dot. komercjalizacji wiedzy i transferu technologii oraz wyników prac badawczych, 
jak również prawnej ochrony patentowej w kraju i w Unii Europejskiej 

Ponadto Centrum ICPA oferuje specjalistyczne usługi konsultingowe-doradcze, w zakresie: 

 Źródeł finansowania działalności gospodarczej w postaci dotacji (w tym funduszy unijnych), kapitału prywatnego 
(fundusze typu business angels, seed capital, venture capital), publicznych ofert giełdowych (IPO), pomostowych 
programów wsparcia, specjalnych funduszy pożyczkowych (w zakresie programów Banku Inwestycji Gospodarczych i 
innych) 

 Planowania i realizacji skutecznych strategii marketingowych i kampanii public relations (PR), przy wykorzystaniu 
nowoczesnych mediów komunikacyjnych (w tym zaawansowanych systemów kontekstowej reklamy internetowej, 
kierowania demograficznego i biznesowego, działao typu SEM/SEO) 

 Wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym systemów 
zarządzania projektami, zasobami (ERP), klientami (CRM), komplementarnych systemów inteligencji biznesowej (BI), 
systemów telepracy i współpracy w czasie rzeczywistym (RTC), systemów bezpieczeostwa informatycznego, systemów 
bazodanowych, systemów zarządzania treścią serwisów internetowych, technologii tworzenia portali internetowych i ich 
hostingu, projektowania grafiki komputerowej i obsługi narzędzi graficznych 

 Raportów z badao oraz analiz dotyczących określonych aspektów przedsiębiorczości akademickiej, uwarunkowao 
technologicznych oraz sytuacji na wybranych rynkach krajowych i międzynarodowych 

 Planowania rozwoju eksportu lub importu usług i produktów przy współpracy z zagranicznymi izbami gospodarczymi oraz 
przy wsparciu finansowym w ramach specjalnego programu celowego PARP "Paszport do eksportu" 
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6. CERTYFIKACJA INFORMATYCZNA W PROGRAMIE ICPA 

Informatyczny program certyfikacyjny nowopowstałych podmiotów gospodarczych, EITCI Business Information, jest istotnym 
elementem wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, realizowanym w ramach Internetowego Centrum Przedsiębiorczości 
Akademickiej. 

Program certyfikacyjny EITCI BI ma międzynarodowy charakter i wdrażany jest terenie całej Unii Europejskiej przez Europejski 
Instytut Certyfikacji Informatycznej w Brukseli. Koszt procedury certyfikacyjnej, która wraz z odpowiednim szkoleniem jest w pełni 
dofinansowana w ramach programu ICPA, w krajowej ofercie komercyjnej wynosi 3600 zł). 

Instytucjonalne certyfikaty informa-
tyczne EITCI Business Information, 
mają na celu zapewnienie międzyna-
rodowego standardu potwierdzają-
cego wysoki poziom stosowania 
zaawansowanych technologii infor-
matycznych w działalności gospodar-
czej. Program certyfikacyjny EITCI 
Business Information realizowany 
jest równolegle z innymi programami 
certyfikacyjnymi w różnych dziedzi-
nach informatyki przez Instytut EITCI 
na terenie paostw członkowskich 
Unii Europejskiej, m.in. w Polsce. 

Biznesowe certyfikaty informatyczne 
EITCI BI stanowią formalne poświad-
czenie stosowania przez organizację 
zaawansowanych rozwiązao infor-
matycznych w biznesie. Wiele tech-
nologii informatycznych (w szczegól-
ności w obszarze zastosowao siecio-
wych i Internetu) stanowi obecnie 
konieczny element efektywnego 
świadczenia usług w niemal każdym 
sektorze nowoczesnej gospodarki. 
Firmy, które nie posługują się na 
odpowiednim poziomie technologiami informatycznymi i Internetem przy świadczeniu swoich usług i dostarczaniu produktów są 
stopniowo całkowicie wykluczane z obrotu gospodarczego. Oferowane w ramach Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Aka-
demickiej w 100% dofinansowany program certyfikacyjny EITCI Business Information stanowi podbudowę programową do bardziej 
specjalistycznych programów certyfikacyjnych w zakresie systemów informatycznych dla zarządzania w biznesie, systemów bezpie-
czeostwa informatycznego, systemów komunikacji i współpracy grupowej, narzędzi projektowania graficznego, oraz wielu innych 
dziedzin informatyki stosowanej. Certyfikaty informatyczne EITCI BI mają charakter międzynarodowy i są formalnym poświadcze-
niem nabytych przez firmę kwalifikacji do stosowania na szeroką skalę technologii informatycznych w swojej działalności gospodar-
czej. Takie poświadczenie jest istotne z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki zarówno w sektorze technologii informatycznych 
jak i we wszystkich innych sektorach gospodarki, w których technologie informatyczne odgrywają ważną rolę, podnosząc poziom 
wiarygodności firmy w obrocie gospodarczym. Formalny certyfikat europejskiego programu EITCI stanowi też dla firmy dodatkową 
wartośd w kryteriach przetargowych lub przy ubieganiu się o realizację bardziej złożonych zleceo, wymagających sprawnej koordy-
nacji działao, efektywnej komunikacji i wysokiej produktywności. 

Certyfikat informatyczny EITCI może stanowid uzupełnienie innych formalnych certyfikacji i akredytacji (np. certyfikacji względem 
norm jakości zarządzania ISO, lub bardziej specjalistycznych certyfikacji i akredytacji branżowych), podnosząc tym samym 
konkurencyjnośd firmy na międzynarodowym i krajowym rynku gospodarczym. Instytucjonalne certyfikaty informatyczne EITCI BI 
nadawane są firmom w krajowej realizacji programu przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli 
w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim za pośrednictwem Informatycznego Centrum Szkoleniowego CompLearn. 
Certyfikaty umożliwiają weryfikację elektroniczną wraz z pełnym dostępem do szczegółowych suplementów dotyczących 
merytorycznej zawartości programu certyfikacyjnego danej firmy.  
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7. SIED WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE ICPA 

Ważnym elementem rozwoju podmiotu przedsiębiorczości akademickiej jest stałe poszerzanie rynku docelowego, nawiązywanie 
partnerstw i współpracy z innymi podmiotami działającymi w powiązanych sektorach oraz instytucjami otoczenia biznesu (w tym 
także instytucjami sfery badawczo-naukowej), jak również czynny udział w szeroko zakrojonych programach wspierających 
akademicką działalnośd gospodarczą. 

Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej stanowi w tym kontekście, dynamicznie rozwijającą się platformę 
komunikacyjną, umożliwiającą nawiązanie współpracy nowopowstałych firm z istniejącymi już na rynku podmiotami i instytucjami 
jego otoczenia, w szczególności z sieciami naukowymi oraz krajowymi i zagranicznymi izbami gospodarczymi.  

W tym zakresie program ICPA oferuje: 

 Dostęp do innych działao umożliwiających otrzymanie wsparcia w zakresie przedsiębiorczości akademickiej 

 Platformę projektów biznesowych i forum współpracy podmiotów przedsiębiorczości akademickiej 

 Współpracę z izbami gospodarczymi w zakresie wybranych specjalizacji przemysłowych 

 Współpracę z izbami gospodarczymi handlu zagranicznego w zakresie możliwości rozwoju importu lub eksportu 
innowacyjnych usług i produktów 

 Na bieżąco aktualizowany serwis kontaktowo-informacyjny i punkt dostępowy do:  
o Sieci centrów transferu technologii (CTT) w kraju 
o Sieci inkubatorów akademickich w kraju 
o Funduszy typu business angels, seed capital i venture capital 
o Organizacji i stowarzyszeo wspierających przedsiębiorczośd akademicką 
o Europejskich programów wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, m.in.:  

 Innovation Relay Centers 
 INNO-Net 
 Gate2Growth 
 CORDIS 
 PAXIS 

Wsparcie w tym oraz we wszystkich innych aspektach funkcjonowania Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej 
ICPA jest dostępne całkowicie bezpłatnie dla wszystkich osób z grupy docelowej programu, tj. studentów, absolwentów, 
doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych lub innych instytucji akademickich - po dokonaniu rejestracji w 
portalu:  

http://www.icpa.pl 

Działania wspierające Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej są współfinansowane w Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki ze środków Budżetu Paostwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


