OGŁOSZENIE PILOTAŻU POLAND PRIZE
Poland Prize to pilotażowa inicjatywa w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania
jest transfer innowacyjnych pomysłów z zagranicy oraz wykreowanie Polski jako kraju pierwszego
wyboru w Europie Środkowo-Wschodniej do prowadzenia działalności dla zagranicznych startupów.
Pierwszym etapem pilotażu jest wybór podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji
programów wspierających rozwój startupów, którzy dysponują zespołem doświadczonym we
współpracy ze startupami zagranicznymi. Następnie wybrani operatorzy mają za zadanie rekrutację
startupów z zagranicy, wsparcie w ich osiedleniu się oraz rozpoczęciu działalności gospodarczej w
Polsce. Zrekrutowane firmy zostaną objęte programem akceleracji biznesowej – każdy z wybranych
operatorów obejmie wsparciem akceleracyjnym minimum 17 startupów.
Każdy Startup ma możliwość otrzymania od akceleratora pomocy finansowej w kwocie do 200 000 zł,
a także pakiet usług o wartości maksymalnie 50 000 zł. Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z
zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, dostępu do wysokiej klasy
mentorów, a także będą mieli szansę na zbudowanie sieci kontaktów z partnerami biznesowymi i
potencjalnymi inwestorami w Polsce. Docelowym etapem jest natomiast włączenie zagranicznych
startupów w polski ekosystem tak, aby mogły funkcjonować i budować swoją pozycję rynkową na
równi z firmami polskimi.
Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 15 mln zł.
Kwota grantu dla projektu akceleratora wynosi maksymalnie 5 mln zł.
Środki te mogą zostać przeznaczone na pokrycie 100% kosztów:



usług doradczych, zatrudnienia ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programu
akceleracyjnego,
pomocy w formie pieniężnej przyznawanej odbiorcom ostatecznym.

Grant można przeznaczyć także na pokrycie 80% kosztów operacyjnych:




organizację scoutingu i soft-landingu (w tym organizacja scoutingu na rynkach zagranicznych
oraz usługi konsjerż);
organizację naboru i ocenę uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie
i monitorowanie projektu;
działania informacyjno-promocyjne projektu.

Wymagany jest wkład finansowy ze strony operatorów nie niższy niż 20% kosztów operacyjnych.
Czas trwania projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy, zaś czas trwania pojedynczej rundy programu
akceleracyjnego 3-6 miesięcy.
Nabór jest prowadzony w ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB,
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w języku polskim w terminie: od 28 lutego 2018 r.
do 29 marca 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) za pośrednictwem generatora
wniosków.

