
 

 

 

Czym jest KPT ScaleUp? 

 

To jeden z 10 akceleratorów realizowanych w ramach programu Start In Poland, którego celem jest wspieranie 

rozwoju rodzimych startupów. 

KPT ScaleUp zakłada 13-tygodniowy proces akceleracyjny dla 2 grup małych firm. Do każdej edycji zostanie 

zakwalifikowanych 12 podmiotów, które podczas trwania programu będą pracować w Krakowskim Parku 

Technologicznym. 

 

Jakich firm szukamy? 

 

 Pracujących nad innowacjami technologicznymi dla przemysłu (szczególnie Industry 4.0, IIoT) i smart city 

 Posiadających co najmniej prototyp produktu lub usługi B2B 

 Zarejestrowanych w Polsce i działających na rynku nie dłużej niż 5 lat 

 Posiadających rozwiązanie odpowiadające na jedno z wyzwań technologicznych przedstawionych przez 

partnerów programu (największa szansa na akcelerację) 

 

Co oferujemy startupom? 

 

 Grant w wysokości 150 000 - 200 000 zł equity free 

 13 tygodni intensywnej pracy nad biznesem w nowoczesnych przestrzeniach KPT 

 Autorski program akceleracji oparty m.in. o metodykę Living Lab 

 Bezpośredni dostęp do potencjalnych klientów z segmentu DP (poznaj naszych partnerów) 

 Okazję do przetestowania produktu w realiach dużych zakładów przemysłowych  

 Wiedzę, doświadczenie i czas uznanych mentorów 

 Usługi eksperckie o wartości do 50 000 zł 

 

Kim są nasi partnerzy? 

 

EC Grupa – duża, innowacyjna firma inżynierska, sprzedająca swoje produkty na 5 kontynentach  

Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach – drugie największe lotnisko w Polsce 

W realizację programu zaangażowanych jest ponadto kilkunastu dużych partnerów: firmy przemysłowe, fundusze 

inwestycyjne i uczelnie techniczne. Więcej informacji na ich temat można znaleźć na www.kpt.krakow.pl/scaleup 

http://www.kpt.krakow.pl/scaleup#Partnerzy
www.kpt.krakow.pl/scaleup


Jak będzie przebiegał program akceleracji? 

 

1-2 tydzień: ustalamy KPI, dobieramy mentorów, ustalamy plan działań 

3-5 tydzień: zderzamy uczestników z ekspertami z dużych firm, weryfikujemy hipotezy dotyczące produktu  

i analizujemy jego kluczowe cechy, przeprowadzamy testy u partnerów 

6-8 tydzień: opracowujemy strategię dostosowania produktu i przygotowania go do wdrożeń 

9-12 tydzień: rozwijamy poszczególne elementy biznesu (w tym m.in. kompetencje zarządzających, kanały dystrybucji, 

pozyskiwanie finansowania) 

13 tydzień: Demo Day 

KPT ScaleUP – wzorem najlepszych programów akceleracyjnych na świecie – będzie przebiegał w trybie stacjonarnym. 

Jesteśmy przekonani, że korzyści płynące z intensywnej pracy w jednym miejscu zdecydowanie przewyższają pozorny 

komfort trybu „zaocznego”. Zajęcia będą wymagały obecności w Krakowie, ale jednocześnie pozwolą na prowadzenie 

bieżącej działalności operacyjnej.  

 

Rekrutacja: 

 

Aplikacje można składać do 12 marca. Program rozpocznie się 15 maja i potrwa do 14 sierpnia. 

 

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT NA: www.kpt.krakow.pl/scaleup 

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania, skontaktuj się z nami. 

Angelika Popławska  

tel. +48 536 760 650 

e-mail: apoplawska@kpt.krakow.pl 
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