
Akcelerujemy innowacje dla przemysłu i smart city



To 13-tygodniowy program akceleracyjny dla startupów z rozwiązaniami 

dla przemysłu lub smart city

Dofinansowanie, mentoring i szkolenia oraz otwarte drzwi do zarządów wielu 

potencjalnych klientów

Program prowadzimy w Krakowie. Pierwsza tura rozpocznie się 15 maja

Wystarczy wypełnić formularz na www.kpt.krakow.pl/scaleup 

Czym jest KPT ScaleUp?



200 tys. zł wsparcia finansowego

bezpośredni dostęp do potencjalnych klientów

wiedza

trening kompetencji

doświadczenia innych przedsiębiorców

Co zyskują akcelerowani?



75 tys. zł na wejściu dla każdego startupu

75 tys. zł w połowie programu dla każdego realizującego plan rozwoju

50 tys. zł po Demo Day, tylko dla najlepszych projektów 

*equity free (0% udziałów), łatwe w rozliczeniu, duża swoboda wydatkowania

Dofinansowanie*



Program jest stacjonarny = oddajemy firmom przestrzeń do pracy i na spotkania biznesowe

Oczekujemy zaangażowania co najmniej jednego C-level managera lub założyciela

Chcemy, żeby firmy pracowały blisko także ze sobą

Program nie polega na „zjazdach” a na serii mniejszych, rozsądnie rozłożonych wydarzeń

Zaangażowanie



W ramach programu:

każdy poniedziałek jest dniem wolnym od akceleratora

szkolenia będą możliwie skondensowane

ważnym elementem programu są spotkania z partnerami (potencjalnymi klientami)

mentoring i doradztwo ustalane jest indywidualnie

część spotkań odbywać się będzie w godzinach popołudniowych lub wieczornych

Zaangażowanie



Zaangażowanie
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Szacunkowy poziom obciążenia wynikający bezpośrednio z projektu



Partnerzy



O partnerach

Kraków Airport idealne środowisko do testowania rozwiązań smart city. Nowoczesne, zatłoczone, międzynarodowe

EC Grupa grupa inżynierska z olbrzymim dorobkiem wdrażania nowych rozwiązań na rynek, potężnym zapleczem B+R 

i otwartością na startupy

Protech producent kotłów grzewczych i ogólnopolski dostawca usług z zakresu obróbki blach.

ES System największa polska firma w branży oświetleniowej na rynku krajowym i  zagranicznym

Fideltronik firma oferująca kompleksowe, bardzo innowacyjne usługi jako dostawca elektroniki

Radionika firma oferująca bardzo nowoczesne rozwiązania w obszarze ruchomej radiokomunikacji lądowej, głównie 

dla rynku kolejowego

ASTOR wiodący dostawca automatyki przemysłowej w Polsce. Lider o dużym doświadczeniu w budowaniu kanałów 

dystrybucji B2B w sektorze przemysłu

SuperSnow producent armatek śnieżnych, lanc i systemów zaśnieżania z prawie 30-letnią tradycją

Syntaj firma produkująca systemy posadzkowe dla przemysłu

Oknoplast dynamicznie rozwijającą się firma, o ugruntowanej pozycji lidera branży PVC w Europie



W programie mogą wziąć udział małe firmy, które posiadają co najmniej prototyp

produktu lub usługi B2B

Jednym z wymogów formalnych jest rejestracja spółki kapitałowej na terenie 

Polski nie wcześniej niż 5 lat przed rozpoczęciem programu a nie później niż 

w dniu rozpoczęcia programu

Bardzo ważnym czynnikiem jest gotowość firmy do zmian oraz czynnego 

zaangażowania CEO na każdym etapie trwania programu 

Kogo szukamy?





PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020



Pytania? scaleup@kpt.krakow.pl

Więcej informacji: www.kpt.krakow.pl/scaleup

Newsy: fb.me/KPTScaleUP

mailto:scaleup@kpt.krakow.pl
http://www.kpt.krakow.pl/scaleup
fb.me/KPTScaleUP

