
 

SZE-Győr Egyetemi Inkubátor 

Az SZE-Győr Egyetemi Inkubátor a Széchenyi István Egyetem területén, 
az egyetemi könyvtár épületében található. Az inkubátor az egyedi 
irodaigénnyel rendelkező induló vállalkozások számára kínál modern és 
inspiráló munkakörnyezetet, ami felszereltségében a legkorszerűbb irodák 
színvonalát biztosítja. Kedvező bérleti költségek mellett motiváló 
környezetben működhetnek itt a betelepülő vállalkozások. 

Az SZE-Győr Egyetemi Inkubátor nemcsak irodák, és laborinfrastruktúra 
kedvezményes biztosítását jelenti, hanem jóval szélesebb szolgáltatási 
kört fed le például tréningek és tanácsadás biztosításával. A SZE 
Egyetemi Inkubátorban működő vállalkozások számára nem csak az 
egyetemi infrastruktúra érhető el könnyedén, hanem posta, 
bankautomaták, éttermek, kávézók, gyógyszertár, élelmiszerbolt és 
uszoda is. 
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A SZE-Győr Egyetemi Inkubátor kettős funkcióval rendelkezik: 

 az IN-Cube tér modern infrastruktúrát biztosít a néhány fős induló 
vállalkozásoknak, akik még nem rendelkeznek saját irodával, irodai 
berendezésekkel. Ezekben az irodákban mikrovállalkozások 
dolgozhatnak innovatív koncepciójuk megvalósításán 12-24 hónapon 
át, akik kedvezményesen bérelhetnek irodát, tárgyalót, és vehetik 
igénybe a tanácsadási szolgáltatásokat. 

 az IN-Spiral olyan kreatív tér, ahol már működő tudásvállalkozások 
dolgozhatnak termékeik, szolgáltatásaik fejlesztésén. Ezek a 
vállalkozások szintén kedvező áron juthatnak irodához, bérelhetnek 
tárgyalót vagy workshop termet. Az itt működő cégek igénybe 
vehetik továbbá az egyetemi laborokat, az oktatók szakértelmét és a 
hallgatók közül könnyen szerezhetnek gyakornokokat is. 

Szolgáltatások 

 modern irodák és tárgyalók, előadóterem, közösségi tér, felszerelt 
konyha 

 irodai infrastruktúra (nyomtató, szkenner, fénymásoló, telefon, 
bérelhető számítógépek, internet) 

 tanácsadás egyetemi szakemberek és külső tanácsadók segítségével 
 képzések és tréningek (vállalkozásépítés, üzletfejlesztés, 

csapatépítés) 
 kapcsolatépítés üzleti partnerekkel és ipari együttműködések 

elősegítése 
 finanszírozási támogatás, magvető tőke közvetítése 
 hozzáférés az egyetemi laborokhoz és az oktatók szakértelméhez 
 jogi támogatás vállalkozásalapításhoz 
 nyilvánosság és nemzetközi kapcsolatok 

 

Küldetés 

Az SZE-Győr Egyetemi Inkubátor induló tudásvállalkozások fejlesztésére 
törekszik Győrben és környékén, segíti az üzleti vállalkozások alapítását, a 
kutatási eredmények és egyéni képességek kibontakoztatását és ezáltal a 
képzett munkaerő elhelyezkedését. 

 

Kapcsolat 

Tudásmenedzsment Központ 
Széchenyi István Egyetem 
 
9026 Győr, Egyetem tér 1. 
Telefon: 96/613-605 
Email: inkubator@sze.hu 
Web: tmk.sze.hu 


