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Informacje o projekcie 

Tytuł projektu Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie 

Okres realizacji  2010-2012 

 

Informacje o projektodawcy 

Nazwa projektodawcy Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. 

Adres siedziby Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno 

Imię i nazwisko osoby 

do kontaktu 
Alicja Szczepińska 

Telefon 65/520 19 82 

Adres poczty 

elektronicznej 
szczepinska@leszno.pl 

 

Skrócony opis projektu 

 
Realizacja projektu polega na utworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości w 

Lesznie na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Będzie on świadczył on 

kompleksowe usługi przedsiębiorstwom o dużym potencjale rozwoju na każdym 

etapie działalności: od idei do samodzielnej ekspansji rynkowej. Projekt 

skierowany jest do osób, zamierzających założyć lub prowadzących własną firmę. 

Preferowane będą przedsiębiorstwa typu start-up założone przez studentów, 

absolwentów uczelni, a także naukowców pragnących skomercjalizować 

działalność. 

W Inkubatorze dostępne będą pomieszczenia biurowe, produkcyjne i 

magazynowe pod wynajem dla mikro i małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) 



na preferencyjnych warunkach w początkowej fazie ich rozwoju. Będą oni mieli 

możliwość skorzystania z wachlarza usług świadczonych przez wyspecjalizowaną 

kadrę. 

 

 

Cele projektu 

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie leszczyńskiej sieci instytucji otoczenia 

biznesu poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie, który 

zapewni odpowiednią bazę materialną i programową dla rozwoju firm. Realizacja 

przedsięwzięcia będzie prowadziła do wzrostu konkurencyjności subregionu, a 

także zwiększenia skuteczności działania miejscowych firm. Cel główny projektu 

zostanie osiągnięty poprzez: 

• Podniesienie poziomu przedsiębiorczości lokalnej społeczności, 

• Umożliwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych usług 

świadczonych w jednym miejscu, 

• Wsparcie studentów i absolwentów w zakresie zakładania własnego 

biznesu i zapobieganie ich odpływowi. 

• Budowę i rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość. 

• Tworzenie nowych miejsc pracy. 

• Zwiększenie liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw oraz rozwój 

istniejących. 

• Nawiązanie efektywnej współpracy między lokalnymi uczelniami, firmami 

oraz lokalnymi władzami. 

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie jest inicjatywą pionierską, 

zmierzającą do aktywizacji środowiska gospodarczego i naukowego subregionu 

leszczyńskiego. Stworzy nowym przedsiębiorcom możliwość skorzystania na 

preferencyjnych warunkach z infrastruktury, szkoleń i doradztwa, które ułatwią 

im rozwój w początkowej najtrudniejszej fazie. Istniejące firmy uzyskają 

wsparcie w postaci kompleksowych usług, świadczonych w jednym miejscu. 

Projekt wpisuje się w zadania Strategii Rozwoju Leszna: I.3.3.Stworzenie 

Inkubatora Przedsiębiorczości. 

 

 

 



 

Beneficjenci 

 

• Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą,  

• Przedsiębiorcy,  

• Inwestorzy,  

• Studenci. 

 

 

Działania zrealizowane w ramach projektu 

 

Przedsięwzięcie będzie polegać na: 

- budowie Inkubatora składającego się z 2 budynków: biurowego (pow. 1624,30 

m²) i produkcyjno-magazynowego (pow. 1621,50 m²), połączonych ze sobą 

łącznikiem. Łączna pow. całkowita obiektów Inkubatora wynosić będzie 3245,8 

m², w tym pow. użytkowa 2108,05m², 

- wyposażeniu Inkubatora w niezbędne meble i sprzęt,  

- szkoleniu kadry Inkubatora, która będzie zarządzała obiektem i wspierała firmy 

znajdujące się w Inkubatorze w zakresie rozpoczynania działalności gosp., 

rozwoju istniejących przedsiębiorstw, podnoszenia ich konkurencyjności i 

innowacyjności.  

Utworzenie odpowiednio dobranego pakietu usług, dostępnych w jednym miejscu 

zw. z budową Inkubatora w Lesznie stanowi nową inicjatywę, której celem jest 

podniesienie konkurencyjności firm w subregionie leszczyńskim. Większość 

zaoferowanych usług będzie nowa w kontekście realizowanej inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finansowanie projektu 

Całkowita wartość projektu  

w latach 2010-2012 
11 047 815,24 PLN 

 

Źródło 

finansowania 

Wysokość 

PLN 
% Udział Szczegóły 

 

Własne 

 

7 514 213,95 60% Środki spółki 

UE 3 533 601,29 40% 

Program Operacyjny Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2007-2013 

Priorytet: 1 Konkurencyjność 

przedsiębiorstw 

Działanie: 1.4 Wsparcie 

przedsięwzięć powiązanych z 

Regionalną Strategia Innowacji 

 

Data wypełnienia karty  

06.09.2011 r. 

 


