Tytuł:

Jak założyć własną firmę – ABC Przedsiębiorczości
Szkolenie realizowane w ramach projektu:
„Inkubator Innowacyjności+” jest realizowany w ramach Programu Ministra w ramach
projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr
POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej
między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16
listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020
Czas szkolenia: 8h dydaktycznych (przerwy do ustalenia z Zamawiającym i uczestnikami)
Termin: 25 czerwca 2018 r.
Forma szkolenia: prezentacja, wykład, case study
Prowadzący: mgr Kamil Kipiel
Cel zajęć (jakie kompetencje zdobędą uczestnicy w obszarze wiedzy, umiejętności, postaw):






Podniesienie wiedzy uczestnika szkolenia w przedmiocie kwestii formalno –
prawnych, a także merytorycznych w obszarze zakładania działalności gospodarczej
opartej na innowacyjnych rozwiązaniach, ze szczególnym uwzględnieniem
otoczenia instytucjonalnego, w tym instytucji wsparcia dla młodego biznesu, form
prawnych działalności gospodarczej, procedury rejestracyjnej, podstawowych
obowiązków publiczno-prawnych, budowania wartości w oparciu o własność
intelektualną oraz innowacyjność, jak również tematyki przedsiębiorczości
akademickiej z jej modelem opartym o obowiązującą ustawę Prawo o szkolnictwie
wyższym.
Uczestnik nabędzie umiejętność poruszania się w przepisach prawa oraz
procedurach odnoszących się do zakładania działalności gospodarczej w Polsce,
selekcjonowania najważniejszych informacji z tym związanych, szukania wsparcia w
otoczeniu instytucjonalnym, a także ujęcia projektu biznesowego w ramy
biznesplanu.
Szkolenie stawia sobie za cel ukształtowanie lub wsparcie dla wzmocnienia postawy
przedsiębiorczej wśród członków środowiska akademickiego odnoszącej się także
do wykorzystania szans w zakresie urynkowienia swoich pomysłów, projektów,
wyników badań naukowych w polskim / uczelnianym ekosystemie innowacji.

Program szkolenia:
Moduł 1 - Źródła pomysłu na własną firmę
Zakres:
 Rola własności intelektualnej w gospodarce XXI wieku;
 Istota i rodzaje innowacji;
 Współpraca naukowo – biznesowa jako kształtowanie przewagi konkurencyjnej;
 Podstawowe formy komercjalizacji wiedzy / wyników badań naukowych;
 Przedsiębiorczość akademicka, w tym spółki spin-off;
 Ekosystem innowacji wokół uczelni oraz instytucje wsparcia dla przedsiębiorczych.
Moduł 2 - Podstawy formalno - prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
Zakres:
 Formy prawne działalności gospodarczej w Polsce: jednoosobowa działalność
gospodarcza oraz formy spółek;
 Podstawowe akty prawne regulujące prowadzenie biznesu;
 Reglamentacje działalności gospodarczej;
 Przedstawienie ścieżki rejestracyjnej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem specyfiki
rejestracji drogą elektroniczną;
 Obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Moduł 3. Aspekty podatkowo - księgowe funkcjonowania innowacyjnego przedsiębiorstwa
Zakres:
 Wstęp do zagadnień fiskalnych – rodzaje podatków;
 Formy rozliczania podatku dochodowego (karta podatkowa, ryczałt, zasady ogólne,
podatek liniowy);
 VAT i zasady rozliczeń, płatnicy VAT;
 Zawieszenie działalności gospodarczej, a kwestie podatkowe.
Moduł 4 Finansowanie kapitałowe innowacyjnej firmy
Zakres:
 Finansowanie rozwoju kapitałem dłużnym vs własnym;
 Fundusze podwyższonego ryzyka – specyfika działania;
 Wady i zalety finansowania kapitałowego;
 Proces inwestycyjny;
 Model biznesowy w projekcie innowacyjnym;
 Pitch vs prezentacja biznesowa.

