
GRZEGORZ GROMADA 
Zarządzający Funduszem: Fundusz Discovery 

MAŁGORZATA DYNOWSKA 
 Z-ca Dyrektora Generalnego ds Inkubacji i Rozwoju Firm WPT S.A.,  
Laureatka Ogólnopolskiego konkursu Przedsiębiorczości Akademickiej za wspieranie 
przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku. 

BARTOSZ JANOWICZ 
Trener, coach, doradca od ponad roku wspierający start-up’y w DAIP. Posiada 
kilkunastoletnie doświadczenie pracy w dużych korporacjach jako ekspert i menedżer ds. 
szkoleń i rozwoju. Pasjonat innowacyjności, a od niedawna przedsiębiorca, rozwijający 
swoją firmę w oparciu o metodę Lean Startup. 

Goliat v. David  
- historia rozwoju naszego potencjału i mądrości 

ALEKSANDRA OLSZÓWKA 
Specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy oraz analityk biznesowy. 
Doświadczenie w zakresie realizacji, zarządzania oraz pozyskiwania finansowania ze 
środków unijnych. Na co dzień zajmuje się analizą i tworzeniem procesów biznesowych dla 
Klientów firmy oraz rozwijaniem start-up’ów.  

Pierwszy krok do własnego biznesu 

Fundusz Discovery jako źródło finansowania na 
realizację własnych planów biznesowych  

Mieszkanie czy Inkubator – gdzie efektywniej 
zrealizujesz swoje marzenia o własnym biznesie  

…



…

Goliat v. David  
- historia rozwoju naszego potencjału i 

mądrości 

Pierwszy krok do własnego biznesu 

Fundusz Discovery jako źródło 
finansowania na realizację własnych 

planów biznesowych  

Mieszkanie czy Inkubator – gdzie 
efektywniej zrealizujesz swoje marzenia o 

własnym biznesie  

• Odpowiedzialność za rozwój swojego 
potencjału - porównanie dla dwóch ról: 
prowadzenia start-up'u i bycia pracownikiem 
firmy 

• Przepis na sukces - jak efektywnie się rozwijać 
• Formy rozwoju potencjału w inkubatorze 

• Co to jest model biznesowy, przykłady. 
• Najważniejsze czynniki weryfikujące model 

biznesowy, przykłady. 
• Jak zaprezentować swój biznes na jednej 

kartce? 
• Prezentacja przykładowego biznesu na 

szablonie Business Model Canvas. 

• „Wszędzie dobrze ale najlepiej w domu” … czy 
na pewno? 

• 77 korzyści Inkubatora 
• A ile to wszystko kosztuje? 
• „Ciepła” posadka w korporacji … czy własny 

biznes 
• Co może mi zaoferować inkubator? 

• Profil finansowania 
• Kto i na jakie wsparcie może liczyć  
• Czy wystarczy mi pomysł … czy musze mieć 

własny kapitał? 
• Kto ponosi ryzyko inwestycji? 
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