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Szansa na rozwój dla młodych przedsiębiorców. Program
"WySTARTuj w Słupsku” (wideo)

Fot.: Łukasz Capar

Mirosław Kamiński, prezes PARR (na pierwszym planie), i Maciej Kobyliński, prezydent Słupska, podpisali porozumienie w
sprawie realizacji projektu "WySTARTuj w Słupsku”

Słupsk 120 tys. złotych na realizację programu "WySTARTuj w Słupsku” przekazało miasto PARR-owi. Za te
pieniądze młode firmy będą mogły wynajmować biura w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

"WySTARTuj w Słupsku” to projekt programu pomocy de minimis dla absolwentów szkół wyższych, którzy prowadzą
działalność gospodarczą nie dłużej niż dwa lata. Warunkiem przystąpienia do programu jest też zakończenie przez
przedsiębiorcę studiów i zdobycie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub magistra inżyniera nie wcześniej niż trzy
lata przez przystąpieniem do programu.
Z projektu finansowanego przez miasto, na realizację którego w środę podpisano porozumienie, będą mogli
skorzystać młodzi stażem przedsiębiorcy, których firmy zarejestrowane są na terenie Słupska.
Zobacz także: W Słupskim Inkubatorze Technologicznym o tajnikach biznesu
Pomoc, na którą miasto przeznaczyło 120 tys. zł do roku 2016, polega na tym, że firmy zakwalifikowane do
programu zostaną objęte wsparciem w formie pokrycia opłat za wynajem biura w Słupskim Inkubatorze
Technologicznym oraz opłat za media i usługi szkoleniowe (cztery szkolenia po 8 godz).
– Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych opłat związanych za wynajmem biura przez 12 miesięcy
– informuje Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku.
Co konkretnie w ramach tego wsparcia SIT ma do zaoferowania początkującym przedsiębiorcom? Pomieszczenia
na biura w siedzibie przy ul. Portowej oraz...– Dysponujemy także powierzchniami produkcyjnymi oraz salami
szkoleniowymi, konferencyjnymi. W czerwcu zaś uruchomiliśmy pracownię robotyki i automatyki, a kolejną będzie
pracownia odnawialnych źródeł energii. Z tych zasobów wszyscy, którzy są najemcami inkubatora, mogą korzystać –
dodaje prezes Kamiński.
Przedsiębiorcy chętni do skorzystania ze wsparcia mogą zgłaszać się do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
już dzisiaj. Czy dla wszystkich wystarczy miejsca? To zależy od liczby chętnych. 90 procent powierzchni Słupskiego
Inkubatora Technologicznego jest już zajęta przez dotychczasowych najemców. Jednak PARR już szykuje kolejny
obiekt, w którym znajdą się również biura dla młodych firm.
– Otrzymaliśmy aportem od marszałka województwa pomorskiego obiekt przy ul. Obrońców Wybrzeża, tuż obok
naszej siedziby – mówi Mirosław Kamiński.
Chodzi o budynek na terenie starego szpitala, w którym kiedyś mieściło się szpitalne laboratorium mikrobiologiczne.
Powierzchnia w obiekcie to 1200 metrów kwadratowych. Wymaga on jednak remontu i rewitalizacji.
Monika Zacharzewska
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