
WAB – Platforma Startowa 



PARTNERZY PROJEKTU

Animator platformy startowej; 
Usługi Managerskie 
Usługi specjalistyczne 

Usługi specjalistyczne 

Mentoring
Usługi specjalistyczne 

Mentoring
Usługi specjalistyczne 



PARTNERZY PROJEKTU

Fundusz VC

Usługi specjalistyczne
Usługi Managerskie 

Usługi Managerskie
Usługi specjalistyczne 

Usługi Managerskie 
Usługi specjalistyczne 



Żywność i produkty rolno-spożywcze 

IT/ICT 

Ekologia 

Obszary specjalizacji 



Celem Projektu jest inkubacja podmiotów poprzez rozwój innowacyjnych
przedsiębiorstw typu startup za pomocą kompleksowego programu wsparcia,
służącego przekształcaniu pomysłów biznesowych w produkty, dostosowanie ich
do warunków rynkowych według przyjętej metodologii oraz opracowanie
rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu
startup na rynek, co zaowocuje wzrostem liczby innowacyjnych przedsiębiorstw,
budowaniem i promowaniem ekosystemu przedsiębiorczości typu startup w
Polsce Wschodniej.

Cel projektu 

Start up

220 

Manager

8

Usługi 
podstawowe i 
specjalistyczne 

Ok 70 tys. PLN 

Pomoc de minimis –w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE)
Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

1 mln PLN w ramach dofinansowania inwestycyjnego – działanie 1.1.2 POPW 
Instytucja realizująca: PARP



Aplikowanie do inkubacji



Usługi Podstawowe 



Szkolenia/warsztaty

Pitching

Ochrona własności 
intelektualnej

etc.

Obsługa startupu

Prawna

Księgowa

Podatkowa

Powierzchnia 
biurowa

Identyfikacja 
wizualna

Logo

Witryna internetowa 
(landing page)

Usługi 
podstawowe

Opieka Managera 
Inkubacji

Usługi

Specjalistyczne/
eksperckie

Podstawowe



Usługi

Specjalistyczne/eksperckie

Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i 
biznesowych startupów. 

Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma 
szansę otrzymać usługi szyte na miarę. 



Usługi specjalistyczne 

• Przygotowanie mapy drogowej rozwoju przedsiębiorstwa;
• Opracowanie wariantów modelu biznesowego oraz ich

weryfikacji;
• Analizy rynków substytutowych i komplementarnych;
• Badania marketingowe i testy rynkowe;
• Metodyki prac nad produktem technologicznym, w tym w

zakresie tworzenia wartości dodanej;
• Tworzenie polityki zarządzania IP i rolą IP w budowie wartości

przedsiębiorstwa - w tym wsparcie w zakresie jej wdrażania;
• Budowę value proposition dla klientów oraz inwestorów;
• Wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne;
• Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem;
• Zarządzanie komunikacją oraz wykorzystanie narzędzi PR;
• Opracowania scenariuszy technologicznych;
• Analizę technologiczną oraz studium wykonalności;
• Analizę czystości patentowej;
• Analizę kosztów i korzyści;
• Przygotowanie prototypów laboratoryjnych oraz testy

laboratoryjne;
• Przygotowanie prototypów funkcjonalności i testy w środowisku

zbliżonym do operacyjnego;
• Badanie zgodności produktu lub usługi z zasadami

zrównoważonego rozwoju;
• Przygotowanie dokumentacji technicznej;





rozpoznanie rynku weryfikacja rynku

faza poszukiwań – inkubacja

zwrot

Weryfikacja rynkowa modelu biznesowego



Produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności, czyli produkt (usługa), który jest minimalnie 
gotowy do wprowadzenia na rynek. 

MVP stanowi przedmiot testowania rynku, w celu uzyskania informacji zwrotnej służącej 
dalszemu jego rozwojowi. 

MVP (ang. Minimum Viable Product) 

Usługi specjalistyczne



Wiedza 
biznesowa

MVP
Networking 
(kontakty)

Coaching/
mentoring

Inkubacja to…



Proces Inkubacji 



Manager Inkubacji

Przygotowanie indywidualnego planu inkubacji (na 
podstawie wywiadu / diagnozy potrzeb) wraz z oceną 

postępu prac nad pomysłem

Wsparcie w opracowaniu modelu biznesowego i MVP, w 
tym dopasowanie usług specjalistycznych i 

podstawowych do specyfiki startupu

Przygotowanie raportu z inkubacji

Koordynacja programu inkubacji startupu



Puławski Park Naukowo-Technologiczny 
Ul. I. Mościckiego 1 

24-110 Puławy  

Wschodni Akcelerator Biznesu
www.wab.biz.pl
info@wab.biz.pl

http://www.wab.biz.pl/
mailto:info@wab.biz.pl

