


Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.1.1 "Platformy 
startowe dla nowych pomysłów", w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Ukończenie programu inkubacji w ramach platformy startowej jest 
warunkiem wnioskowania o bezzwrotną dotację na wdrożenie rynkowe 
w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia - do 1 mln zł



Park Naukowo – Technologiczny Energii sp. z o.o. działa w 
partnerstwie z Aniołami Biznesu, fundaszami Seed, 

Venture Capital, inwestorami branżowymi oraz 
instytucjami otoczenia biznesowego.

Ekosystem Idealist umożliwia wzajemny dostęp do baz 
naukowych i ekspertów branżowych oraz kapitałów i 

rynków, w tym zagranicznych, z UE, USA, Ukrainy, Rosji i 
Białorusi.



Łączymy pomysły biznesowe, wiedzę ekspertów, 
bazy naukowe i infrastrukturę w półrocznym 
cyklu pracy nad projektem tak, by zamieniać 
pasje w wartościowe produkty gotowe do wejścia 
na rynek. 
Umożliwiamy zbudowanie relacji biznesowych, 
otwierających dostęp do rynku i kapitału.



ENERGETYKA

TURYSTYKA / MEDYCYNA
/ ZDROWIE

IT / ICT / ROBOTYKA 
/ AUTOMATYKA



Program inkubacji to czas na 
przygotowanie modelu 

biznesowego i opracowania MVP 
oraz planu działania tak, aby jak 

najlepiej przygotować się do etapu 
wdrożenia.



Misją platformy IDEALIST jest sprawianie, 
by pomysły, które mają potencjał zmiany, 

materializowały się w biznesie. 

Interesuje nas każde wyzwanie, 
koncepcja, obserwacja potrzeby czy 

problemu. Dlatego podejmujemy 
pracę z pomysłami na każdym 

etapie gotowości technologicznej



Wniosek, który należy wypełnić zawiera pytania o:

 potrzebę, którą produkt ma zaspokoić, 
 opis etapu rozwoju, 
 opis konkurencji, 
 opis niszy rynkowej, 
 bariery i koszty wdrożenia projektu, 
 potrzebne zasoby i zespół.



Wymaganie formalne – pomysł nie 
może aktualnie być przedmiotem 

działalności gospodarczej.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym do 
31 sierpnia 2021 r. 



infrastruktura laboratoryjno-
biurowa: 

2377 metrów we własnym 
obiekcie i 1500 metrów 
wynajętej powierzchni
laboratoria 4 uczelni 

wyższych



wiedza: 
✓Assessment Center – 300 000 
godzin pracy ekspertów nad 

projektami, w formie: 
warsztatów, usług mentoringu, 

obsługi prawnej i księgowej, 
doradztwa podatkowego oraz 

marketingowego
✓zespoły eksperckie z 

wieloletnim doświadczeniem
✓specjaliści od prawa 
patentowego, procesu 

komercjalizacji i ochrony 
własności intelektualnej



Preinkubacja
✓Po ocenie formalnej wniosków, 
zapraszamy pomysłodawców na 

warsztaty dotyczące  prezentowania 
własnego pomysłu i przygotowania 

prezentacji na posiedzenie Rady 
Mentorów;

✓Prowadzimy indywidualne 
konsultacje z zakresu specyfki i 
potrzeb danego sektora, zasad 

budowania skalowalnego biznesu lub 
modelu biznesowego.



Inkubacja
1. IDEALIST Academy – wstępna faza inkubacji, której 
celem jest zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy z 

zakresu budowania i wdrażania projektów biznesowych. 
Okres trwania – od 1 do 2 miesięcy.

2. Development – faza inkubacji, w której pomysłodawcy, 
koncentrując się na indywidualnym programie inkubacji, 
wypracowują zweryfkowany rynkowo rentowny model 
biznesowy. Okres trwania – od 2 do 6 miesięcy (łącznie 

dwie fazy trwają średnio 6 miesięcy).



Co otrzymujesz:

✔dopracowany model biznesowy i MVP gotowe do 
fnansowania;

✔wsparcie w budowaniu zainteresowania pomysłem 
nie tylko entuzjastów, ale i szerszego grona 
odbiorców (warsztaty z zakresu wystąpień 
publicznych oraz przygotowania prezentacji na sesje 
pitchingowe);

✔wsparcie w zakresie marketingu;



Co otrzymujesz:

✔dostęp do infrastruktury laboratoryjnej i baz naukowych partnerów 
(Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Państwowa 
Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)

✔dostęp do branżowych inwestorów prywatnych (seed, aniołowie biznesu, 
VC) oraz do instytucji fnansowych;

✔dostęp do partnerów technologicznych IDEALIST;



Co otrzymujesz:

✔dostęp do rynku krajowego i zagranicznego (UE, USA, Ukraina, Rosja, 
Białoruś) – dzięki ekosystemowi Idealist;

✔powierzchnia biurowa odpowiednia do potrzeb prowadzenia 
działalności przez inkubowany startup w ramach prac nad rozwojem 
pomysłu.



Karolina Zuzaniuk

.pl
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