Centrum kreatywności i coworkingu

SPINplace jest przestrzenią działania,
a przede wszystkim kreatywnego myślenia.
Miejscem, w którym wykorzystuje się
potencjał śląskich uczelni w tworzeniu
i wdrażaniu produktów oraz usług i które daje
możliwość ciekawego rozwoju studentom,
doktorantom, ﬁrmom i mieszkańcom Śląska.

SPINplace to inicjatywa mająca
na celu utworzenie regionalnego,
międzyuczelnianego, biznesowego
centrum kreatywności i coworkingu, a także prototypowania i animowania projektów. Idea SPINplace
powstała w środowisku akademickim Uniwersytetu Śląskiego, a jej
nazwa odwołuje się do popularnych w obszarze przedsiębiorczości akademickiej pojęć spin-out
i spin-off oznaczających spółki
powstałe na bazie prowadzonych
na uczelni badań.
SPINplace jest miejscem, które
ma służyć popularyzacji postaw
przedsiębiorczych i rozwojowi
procesów temu służących.

Centrum kreatywności i coworkingu SPINplace
jest jednym z elementów wszechstronnego
kształcenia, między innymi w zakresie
umiejętności miękkich i praktycznego
przygotowania młodych ludzi do tworzenia
własnych miejsc pracy. Jest miejscem pracy
grupowej, wykładów popularnonaukowych,
ośrodkiem treningu przedsiębiorczości
i biznesu. Publiczny charakter przestrzeni
oraz organizowane w niej wydarzenia
sprzyjają wymianie myśli i doświadczeń.
SPINplace to miejsce: kreatywnego sieciowania, kreatywnej „nie-pracy”, twórczych i artystycznych działań oraz spotkań, prezentacji
wyników badań i promocji innowacyjnych
rozwiązań, inkubacji spółek spin-off oraz
start-up, organizacji warsztatów i prototypowania projektów.
Przebudowa i adaptacja przestrzeni jest ﬁnansowana ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014—2020 (oś I — Nowoczesna gospodarka,
działanie 1.4.2.).

Silesia Design School

3D Prototyping Centre

Teoria i praktyka projektowania usług,
produktów oraz inicjatyw społecznych
z uwzględnieniem potrzeb użytkownika końcowego lub grupy użytkowników/obywateli — tzw. design thinking.
Narzędzie do realizowania innowacji
społecznych.

Zaplecze technologiczne SPINPlace.
Platforma łącząca bazę technologiczną, doświadczenia inżynierskie oraz
kreatywność.
Kompetencje produkcyjne z zakresu
m.in. mechaniki, elektroniki, informatyki, inżynierii materiałowej czy systemów teleinformatycznych.

Spin Business
Accelerator
Kreowanie i wsparcie projektów,
których docelowym wynikiem może
być opracowanie i wprowadzenie na
rynek innowacyjnych produktów, usług
i technologii. Praca nad łączeniem
popytu i podaży między sektorem
biznesu a nauką.

R&D Fuse
Łączenie pomysłów z zakresu badań
i rozwoju w nowe idee. Swoboda
organizowania spotkań i wspólnej
pracy nad zadaniami grupowymi,
problemami projektowymi, koncepcjami, aktualnymi zagadnieniami.
Prace realizowane w sposób nieskrępowany i niekierowany lub pod nadzorem czy też w konsultacji z obecnymi
na miejscu trenerami i instruktorami.

Start-ups Mill

Science Cafe

Dedykowany wsparciu świeżo założonym biznesom lub inicjatywom tuż
przed prawną formalizacją działalności gospodarczej oraz opieką nad nimi
w pierwszym okresie działalności.
Udział mentorów, ekspertów biznesowych, aniołów biznesu i inwestorów.
Współpraca z polskimi i zagranicznymi
ekspertami.

Miejsce organizacji wykładów,
prelekcji, prezentacji, pokazów,
wystaw, seansów, spotkań autorskich
i motywacyjnych.
Forum wymiany myśli wokół
spraw przedsiębiorczości, innowacji,
istotnych spraw i wyzwań
społecznych.
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