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FESTIWAL PRZEDSIĘBIORCZYCH INŻYNIERÓW 

 
 

Firmy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP)* Politechniki Wrocławskiej 
zaprezentują się podczas Festiwalu Przedsiębiorczości Akademickiej. 19 kwietnia 
(wtorek) w godz. 10.00 - 14.00 będzie można zobaczyć m.in. terminal do ładowania 
pojazdów elektrycznych, tablicę muzyczną i czytnik e-book’ów (wybrzeże 
Wyspiańskiego 27, bud. A-1, sala Senatu 241). 

 
Podczas festiwalu poznamy laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu 
Przedsiębiorczości Akademickiej. Kapituła konkursu przyzna statuetki „Fortuna z 
rogiem obfitości” w trzech kategoriach: „Akademicki Lider Biznesu”, „Akademicki Lider 
Innowacji” oraz „Osoba wspierająca rozwój przedsiębiorczości akademickiej”.  

 
Firmy działające pod opieką AIP wyróżnia innowacyjność produktowa, usługowa, 
marketingowa i technologiczna. Przykładem docenionych produktów przedsiębiorców               
z Politechniki Wrocławskiej są m.in. sterowniki Driver Led wykorzystywane w oświetleniu 
fontanny na wrocławskiej Pergoli (firma Energy Electric), terminal do ładowania pojazdów 
elektrycznych – seria G1000 (firma Green Wave), tablica muzyczna do przechowywania 
płyt (firma 360 Stopni) czy gry na iPhone’a (firma Thunderbull Entertainment).  

 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszalek Województwa Dolnośląskiego, Rafał 
Jurkowlaniec. Program festiwalu oraz więcej informacji o AIP znajdą Państwo na stronie 
internetowej: www.inkubator.pwr.wroc.pl.  
 

 
*  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką ogólnouczelnianą 
Politechniki Wrocławskiej powołaną w 2006r. Działa na podstawie regulaminu 
zatwierdzonego przez Senat PWr. AIP przyczynia się do lepszego wykorzystania 
potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki Wrocławskiej oraz transferu 
wyników prac naukowych do gospodarki. Misją inkubatora jest wsparcie działalności 
gospodarczej środowiska akademickiego, w tym pracowników uczelni, doktorantów, 
studentów oraz absolwentów. Zasadniczym zadaniem AIP jest inkubacja przez okres 3 
lat nowo powstałych przedsiębiorstw typu start–up oraz na czas indywidualnie ustalany 
w przypadku firm typu spin–off. Obecnie inkubowane są 52 przedsiębiorstwa, w tym 2 
firmy pracownicze typu spin–off. Inkubator oferuje wszechstronną pomoc osobom 
zainteresowanym założeniem mikroprzedsiębiorstwa i wspieranie ich w pierwszym 
okresie działalności. Do dyspozycji przedsiębiorców AIP jest sala konferencyjna  oraz 17 
wyposażonych pomieszczeń biurowych. Przestrzeń biurowa wyposażona w telefon, 
internet oraz meble wynajmowana jest na preferencyjnych warunkach. Obecnie 
realizowana jest inwestycja budowlana nowego obiektu AIP. Na terenie kampusu  
Politechniki Wrocławskiej przy ul. Długiej we Wrocławiu powstanie budynek o powierzchni 
7300 m2 z zapleczem warsztatowym i laboratoryjnym, w którym możliwa będzie 
inkubacja ponad 200 firm. 
 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie internetowej: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 


