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Większa liczba innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce
Wschodniej

Oczekiwane
rezultaty



stworzone zostaną w makroregionie warunki sprzyjające powstawaniu i rozwijaniu
innowacyjnych i technologicznych MŚP (typu startup)



niwelowanie barier powstrzymujących młodych ludzi przed zakładaniem firm w makroregionie



zwiększenia w makroregionie udziału firm działających w sektorach wysokich/średnich
technologii

Warszawa, 8 czerwca 2015 r.

Sekwencyjne wsparcie – „od pomysłu do startupu”

Standaryzacja instrumentu i wsparcia
innowacyjnych startupów we wszystkich
ośrodkach makroregionu
Ponadregionalnośd i efekt skali

Forma finansowania: dotacja

Platformy startowe jako
kompleksowy program akceleracji
pomysłów

Alokacja: 200 mln EUR (z czego 20 mln EUR na
projekt pilotażowy)

Wstępna ocena
pomysłu

Rozwój pomysłów
i testowanie rynku
(przygotowanie
MVP i modelu
biznesowego)

Wsparcie realizowane na poziomie makroregionu przez
Animatora Platformy startowej (1.1.1)

Opis instrumentu

Kompleksowy program akceleracji innowacyjnych
przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej

Wsparcie
finansowe
związane z
rozwinięciem
działalności
biznesowej
Wsparcie udzielane przez PARP
(1.1.2)

Warszawa, 8 czerwca 2015 r.

Działanie 1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW
Poddziałanie 1.1.1

Poddziałanie 1.1.2

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Typ projektu

Stworzenie Platformy startowej –
programu wsparcia, którego celem
będzie przekształcenie pomysłów
biznesowych w produkty (MVP)

Typ projektu

Rozwój działalności biznesowej
startupów w makroregionie Polski
Wschodniej

Beneficjent

Ośrodek innowacji (typu park
naukowo-technologiczny, park
naukowy, park technologiczny,
inkubator technologiczne) jako
animator Platformy startowej dla
nowych pomysłów

Beneficjent

Startup gotowy do wejścia na rynek z
produktem przygotowanym w
ramach poddziałania 1.1.1.

Alokacja

całkowita: 60 mln EUR

Alokacja

całkowita: 140,14 mln EUR
pilotaż: 14 mln EUR

pilotaż: 6 mln EUR

Umiejscowienie w strukturze PO PW 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA I PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

Metodologia
Customer
Development

Metodologia Lean
Startup

Metodologia Design
Thinking

Podstawowe usługi
inkubacji

Specjalistyczne
usługi niezbędne do
przygotowania MVP

Mentoring i coaching

Wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa –
narzędzia w Platformie startowej

Warszawa, 8 czerwca 2015 r.

Warszawa, 8 czerwca 2015 r.

Za przygotowanie, a następnie realizację działao w ramach Platform startowych, odpowiedzialne będą ośrodki
innowacji w postaci parków naukowo-technologicznych, parków naukowych, parków technologicznych i
inkubatorów technologicznych.

Do głównych zadao Animatora Platformy startowej należą:
• organizacja i przygotowanie Platformy startowej, w tym stworzenie partnerstwa wokół Platformy
startowej;
• organizacja i przeprowadzenie naboru pomysłów i ich selekcja;
• zapewnienie warunków do prowadzenia prac nad rozwojem pomysłu i rozeznania rynku (tj.
poprzez zapewnienie wsparcia organizacyjnego, przestrzeni do pracy, podstawowych i
specjalistycznych usług, niezbędnych do przygotowania produktu).

W ramach Platformy Animator powinien zapewnid do organizacji i przeprowadzenia naboru pomysłów
niezbędną infrastrukturę oraz warunki do prowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (tj. poprzez zapewnienie
podstawowych i specjalistycznych usług). Infrastruktura taka może byd zapewniona również przez partnerów.

Organizacja i przygotowanie Platformy startowej

ANIMATOR PLATFORMY STARTOWEJ

Warszawa, 8 czerwca 2015 r.

Niezbędnym warunkiem realizacji Platformy startowej jest utworzenie wokół niej ekosystemu wsparcia
innowacyjnej przedsiębiorczości typu startup

Władze samorządowe

Instytucje Otoczenia Biznesu
(fundusze seed, VC, inkubatory
przedsiębiorczości, etc.)

bezpłatne udostępnienie miejskich zasobów lokalowych (np. miejsce
spotkao społeczności startupowej, coworking, strefy startupowe,
miejsca kluczowych wydarzeo promocyjnych)

usługi dla startupów, mentoring,
doradztwo
kapitał relacyjny (kontakty)

działania podejmowane w ramach „marketingu terytorialnego”
(promocja przedsiębiorczości, usługi publiczne, realizacja polityki
„miasta przyjaznego startupom”)
zasoby kadrowe i instytucjonalne: wykładowcy, laboratoria,
programy przedsiębiorczości, biura transferu technologii, biura
promocji i zatrudnienia, akademickie inkubatory
przedsiębiorczości, przestrzenie konferencyjne, przestrzenie do
pracy, itp.
źródło talentów (absolwenci, studenci)

zapewnienie finansowania w
zależności od stopnia rozwoju
firmy

dostęp do sieci sprzedaży, rozwiązao
technologicznych
odbiorcy startupowych produktów
dostęp do mentorów, ekspertów

Uczelnie

Doświadczeni przedsiębiorcy

Warszawa, 8 czerwca 2015 r.

Przetestowanie założonego modelu realizacji Platform startowych dla
nowych pomysłów oraz identyfikację dodatkowych rozwiązao, które
będą mogły byd wykorzystane w trakcie wdrażania POPW



struktura partnerstwa



zdolnośd do przyciągania potencjalnych pomysłodawców



innowacyjnośd wspartych pomysłów biznesowych



jakośd i dostępnośd świadczonych usług na rzecz wspieranych przedsiębiorstw typu
startup



osiągnięcie wskaźników produktu dla fazy pilotażowej



niewystąpienie poważnych problemów wdrożeniowych

Projekt pilotażowy

Ocena projektu pilotażowego

Warszawa, 8 czerwca 2015 r.
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Funkcjonowanie pilotażowej Platformy startowej według przyjętego modelu (14 m-cy):
Wsparcie finansowe związane z rozwinięciem działalności na rynku przedsiębiorstw typu startup wychodzących
z pilotażowej Platformy startowej

sierpieo 2017

wrzesieo 2017

Ocena projektu
pilotażowego

Decyzja KE i IZ dot.
dalszej realizacji
działania

lip

Projekt pilotażowy - harmonogram

2015
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