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Dołącz do programu akceleracyjnego MITEF Poland

Wspieramy startupy technologiczne

Gliwice,
Listopad 2016
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MIT Enterprise Forum Poland to program 
akceleracyjny o formule non-equity, który 
pomaga startupom w komercjalizacji ich 
technologii
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MIT Enterprise Forum (MITEF) jest globalną organizacją 
non-profit zaangażowanych profesjonalistów tworzących 
sieć lokalnych oddziałów posiadających afiliację z 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
przez MIT Technology Review.

MITEF posiada oddziały zarówno w głównych miastach 
USA, oraz coraz więcej oddziałów poza USA, także na 
rynkach wschodzących.

Kim jesteśmy?
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MIT EF specjalizuje się w akceleracji startupów naukowo-technologicznych

www.mitef.org
www.mit.edu
www.technologyreview.com
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Tak, jeśli:
� Jesteście istniejącym startupem technologicznym, który funkcjonuje 

mniej niż 4 lata i nie otrzymaliście finansowania większego niż 2 mln 
pln. 

� Jesteście zespołem składającą się z co najmniej 2 osób (co najmniej 
50% zespołu to osoby z Polski), macie pomysł na firmę 
technologiczną i chcecie go uruchomić wkrótce

� Posiadacie oryginalne rozwiązanie i posiadacie do nich wszystkie 
prawa

� Wasz pomysł mieści się w obszarach tematycznych jednej z czterech 
ścieżek branżowych Fintech, Zdrowie, Energia, Surowce naturalne lub 
ścieżki ogólnej

Resztę kryteriów możecie sprawdzić tutaj:
http://mitefpoland.org/startups/

Czy MIT EF jest dla Ciebie?

http://mitefpoland.org/startups/
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▪ Weźmiecie udział w sześciu 2-dniowych 
warsztatach w Warszawie na podstawie 
metodologii 24 kroków, opracowanych przez
profesora Billa Auleta z MIT

▪ Warsztaty pozwolą zweryfikować i poprawić 
podstawy waszego biznesplanu

▪ Nauczycie się jak efektywnie zaprezentować 
Wasz pomysł przed inwestorami

▪ Dostaniecie dostęp do kursów on-line treningu  
przedsiębiorczości opracowanych przez MIT

▪ Dostaniecie dostęp do laboratoriów, 
wyselekcjonowanych danych, know-how oraz 
naszych Mentorów delegowanych przez 
partnerów przemysłowych z każdej ścieżki 
akceleracji

Jak wygląda akceleracja z MIT EF?

http://disciplinedentrepreneurship.com/
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Mentoring
� Każdemu zespołowi, uczestniczącemu 

w Akceleratorze będzie 
przyporządkowanych przynajmniej 
dwóch mentorów z rozległą wiedzą i 
doświadczeniem w danej branży

� Wszyscy mentorzy zobowiązani są do 
zapewnienia minimum 4 godzin 
swojego czasu miesięcznie w okresie 
trwania programu akceleracyjnego dla 
zespołu, ale często relacje z mentorami 
rozciągają się daleko poza ramy 
ustalone pierwotnie.

Dajemy dostęp do doświadczonych mentorów 
i ekspertów z zakresu biznesu
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8 godzin bezpłatnych 
konsultacji z ekspertami z 

topowych firm prawniczych w 
Polsce.

Office hours
MIT EF Poland zawarło umowy partnerskie z wiodącymi firmami z 
zakresu prawa patentowego i doradztwa prawnego w Polsce, po 
to, by umożliwić startupom, biorącym udział w programie 
akceleracyjnym 8 godzin indywidualnych sesji konsultacyjnych w 
ramach następujących zagadnień :

• Strategia ochrony IP
• Prawo korporacyjne
• Prawo podatkowe
• Prawo pracy
• Umowy inwestycyjne i fundraising
• Przepisy regulujące licencjonowanie IP



7Become a Partner of MIT EF Poland

Udział w naszym programie akceleracyjnym 
pomoże Wam zdobyć rozpoznawalność w mediach



8

� Nasi Partnerzy pomogą Wam 
zweryfikować produkt i usługę w 
odniesieniu do realiów rynkowych 

� Potencjalna współpraca 
pomiędzy Wami a naszymi 
partnerami nie wyklucza 
współpracy z innymi firmami

� Na koniec programu akceleracji 
będziecie mieli możliwość 
prezentacji przed inwestorami 
branżowymi i finansowymi w 
Polsce i zagranicą

� Tutaj możecie zobaczyć jak 
dobrze zostały przygotowane 
prezentacje zespołów po 
pierwszej edycji:

https://www.youtube.com/watch?v=
m8I3Z3uXqY0

Poznamy Cię z potencjalnymi inwestorami
i klientami

https://www.youtube.com/watch?v=m8I3Z3uXqY0
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MIT EF Poland – mamy Scale UP!

9

� MIT EF jednym ze zwycięzców konkursu Scale UP

� Każdy ze start-upów może otrzymać do 200 000 PLN 
dofinansowania (no debt/equity)
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5 najlepszych zespołów z programu 
akceleracyjnego zostanie nagrodzonych 
możliwością wzięcia udziału w tygodniowym 
bootcampie na MIT w czerwcu 2017 roku.

� Tam będziecie mieć szansę spotkania się 
ze zwycięzcami akceleratorów z innych 
państw, a także poznania naukowców i 
inżynierów z laboratoriów MIT

� Będziecie mieć również szansę 
pitchowania do wyselekcjonowanej 
grupy inwestorów, oraz lokalnej sieci 
startupowej.

Największa nagroda–Bootcamp na MIT
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W pierwszej edycji programu 
akceleracyjnego pracowaliśmy z 25 starannie 
wyselekcjonowanymi startupami
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I na sam koniec, choć nie mniej ważne
Klub Alumnów MIT Enterprise Forum Poland

� Wszystkie startupy, które ukończą program akceleracyjny, 
dołączą do elitarnego Klubu Alumnów MIT Enterprise Forum 
Poland

Jako nasi alumni poznacie inne wspaniałe startupy i będziecie brać 
udział w specjalnych spotkaniach organizowanych 2-3 razy w roku.
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1. Wypełnij aplikację na jedną ścieżkę, do 7 grudnia!
Link: http://mitefpoland.org/applications/

2.  Zaprezentuj swój pomysł i zdobądź rozpoznawalność wśród sędziów 
MIT EF i Partnerów podczas rozmowy rekrutacyjnej – Styczeń 2017

3. Zostań wybrany jako jeden z 25 startupów do programu 
akceleracyjnego, w którym zobowiążesz się:

� Wziąć udział w 1,5-2,5 dniowych warsztatach co dwa tygodnie 
(warsztaty w Warszawie, Czwartek-Sobota – Campus Warsaw)

� Przeznaczyć 1 dzień w tygodniu na pracę własną, e-learning, sesje z 
mentorami, godziny biurowe

� Zaangażować się na 100% w rozwój swojego startupu
� Być otwartym na współpracę i dzielenie się doświadczeniami z 

innymi startupami

Co zrobić, aby wziąć udział?

http://mitefpoland.org/applications/
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Czekamy na Ciebie

Maciej Pasternak
MIT Enterprise Forum Poland

E: m.pasternak@fpt.org.pl

Wsparcie w wypełnianiu aplikacji:
E: k.mozejko@fpt.org.pl

twitter.com/mitentforum
facebook.com/mitenterpriseforum

go.mitef.org/MITEFlinkedin

Proces rekrutacyjny trwa do 7 grudnia 2016 roku

mailto:m.pasternak@fpt.org.pl
mailto:k.mozejko@fpt.org.pl
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LET’S FINTECH WITH PKO 
BANK POLSKI!
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Let’s Fintech with

Cele programu MIT EF dla PKO BP Jak? - Oferta PKO Banku Polskiego

6 Oddziałów Laboratoryjnych –
testowanie nowych rozwiązań

R&D IT– dostosowanie 
infrastruktury IT na potrzeby 
startupów

Mentoring – wsparcie ze strony 
Pracowników Banku 
odpowiadających za dany 
obszar wiedzy

Nawiązanie współpracy ze 
środowiskiem FinTech

Przeprowadzanie pilotaży 
innowacyjnych rozwiązań

Włączanie innowacyjnych 
rozwiązań do oferty Banku 

Wsparcie rozwoju polskich 
startupów Fintech

Warsztaty przygotowujące do 
współpracy w ramach ścieżki

Dostęp do Partnerów 
technologicznych Banku

PKO Bank Polski
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� Usprawnianie oferty i procesów
� Digitalizacja procesów
� Płatności
� Zarządzanie finansami
� Inwestycje
� Dystrybucja produktów
� Usługi dodane (value-added

services)
� Nowoczesne technologie 

oddziałowe
� Kanały sprzedaży, nowe modele 

dystrybucji produktów
� Doskonalenie doświadczenia 

klienta
� Technologie biometryczne

� Aplikacje mobilne i serwisy 
internetowe

� Aktywizacja i lojalizacja klientów
� Nowe sposoby komunikacji z 

klientami
� Badanie opinii klientów
� Zmiana postrzegania marki i 

produktów
� Wykorzystanie social media w 

finansach
� Bezpieczeństwo
� Big Data
� Blockchain

Ścieżka FinTech obszary tematyczne i 
profil startupów

PKO Bank Polski
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� Pilotaż rozwiązania w środowisku produkcyjnym
� Możliwość przetestowania rozwiązania z 

Bankiem
� Udział w procesie innowacyjności Banku
� Wsparcie startupu za pomocą procesu 

innowacji w Banku
� List intencyjny 
� Inwestycja 
� Plan wdrożenia rozwiązania w Banku

Post-akceleracja

PKO Bank Polski

Bank dysponuje szeregiem instrumentów w zależności od obszaru działania 
startupu uczestniczącego w programie oraz zaawansowania oferowanego 

rozwiązania. Konkretne metody zostaną dobrane po zakończeniu akceleracji. 
Poniżej lista potencjalnych opcji:  



Tu polska innowacja ma swój początek

Grupa Adamed

Odpowiadamy na kluczowe
wyzwania współczesnej medycyny

Program akceleracyjny MIT Enterprise Forum | Listopad 2016



Tu polska innowacja ma swój początek

Grupa Adamed

ADAMED - wspieramy polską innowację i naukę 

Ogólnopolski program wspierający młodzież 
szczególnie uzdolnioną w kierunku nauk 
ścisłych i przyrodniczych:

� Promuje ideę wspierania młodych talentów 
jako liderów innowacyjnej, polskiej 
gospodarki

� Umożliwia współpracę z najlepszymi 
uczelniami w Polsce i za granicą

� Promuje współpracę nauki i biznesu

Pierwsza w Polsce przychodnia 
telemedyczna – dla każdego w każdym 
miejscu:

� dedykowana lekarzom;

� posiadająca centralny rejestr pacjenta 

� bezpieczna - w pełni certyfikowana jako 
wyrób medyczny klasy IIa;

� wyposażona w zawansowane algorytmy 
analizy danych medycznych 

Lider innowacji w branży 
farmaceutycznej w Polsce:

� Leki w 14 obszarach terapeutycznych;

� Prace nad lekami innowacyjnymi i 
generycznymi z wartością dodaną;

� Stała współpraca z wiodącymi  
polskimi uczelniami

� Prace rozwojowe nad 60 nowymi 
produktami

� 1.600 pracowników, 250 marek 
produktowych

� Eksport do 60 krajów na świecie;
Projekt realizowany we współpracy z 
partnerem strategicznym, firmą:

Poszukiwanie interesujących i 
perspektywicznych biznesowo projektów w 
obszarze ochrony zdrowia:

� Wsparcie merytoryczne, infrastrukturalne i 
finansowe dla powstających biznesów;

� Koncentracja na projektach na wczesnym 
etapie rozwoju



Tu polska innowacja ma swój początek

Grupa Adamed

Wszystko zaczęło się od pomysłu na biznes 30 lat temu

Wprowadzenie na polski rynek furaginy – leku pierwszego rzutu w leczeniu zakażeniu 
dróg moczowych

1991

Własny patent na syntezę amlodypiny – Amlozek dostęp do nowoczesnej terapii w 
nadciśnieniu tętniczym dla polskich pacjentów 

1998

Jako pierwsza polska firma farmaceutyczna rozpoczyna badania nad lekami 
innowacyjnymi

2001

Wspólnie z IF – nowa forma krystaliczna olanzapiny – Zolafren otwiera polskim 
pacjentom dostęp do nowoczesnej terapii chorób psychiatrycznych  

2003

Utworzenie platformy onkologicznej w obszarze R&D innowacyjnego2006

Badanie First-in-Man pierwszego kandydata na lek Adamed2010



Tu polska innowacja ma swój początek

Grupa Adamed

Wizja => mentalność szalonego innowatora – wynalazcy. Trafne zaspokajanie potrzeb

Co jest potrzebne, aby rozwijać innowacje?

Wiedza => wynalazek / patent / prototyp / wdrożenie / sprzedaż i marketing

Zasoby => ludzie / infrastruktura / środki finansowe



Tu polska innowacja ma swój początek

Grupa Adamed

Innowacje to jedyna metoda globalnego sukcesu i przewagi konkurencyjnej firmy i kraju

ONKOLOGIA

AD-O51.4 (ONCOTRAIL)

AD-O-21 (ONCO-p53) 

BIOCON 

5-HT6 Plus (BPSD)

OPTYMALIZACJA 
CZĄSTECZKI

BADANIA 
PODSTAWOWE TOKSYKOLOGIA I FAZA

NEUROPSYCHIATRIA

2016

2017

2019

2017

Projekty w dwóch obszarach terapetycznych:

W R&D Grupy Adamed ponad 100 
naukowców prowadzi prace nad 60 nowymi 

produktami 



Tu polska innowacja ma swój początek

Grupa Adamed

W ramach inicjatywy Adamed Venture Capital poszukujemy projektów na wczesnym 
etapie rozwoju w obszarze:

� Produktów leczniczych – nowe lub ulepszone produkty;

� Technologii wytwarzania leków;

� Diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych;

� Telemedycyny;

� Technologii, urządzeń i wyrobów medycznych do zastosowań telemedycznych;

� Urządzeń / aplikacji współpracujących z lekami zwiększających skuteczność terapii / 

compliance pacjenta

- Ścieżka ZDROWIE



Tu polska innowacja ma swój początek

Grupa Adamed

- Ścieżka ZDROWIE

Wybranym zespołom oferujemy: 

� Wsparcie merytoryczne specjalistów dziedzinowych Grupy Adamed (farmacja, medycyna, 

biotechnologia, chemia, ochrona IP) oraz Silvermedia (rozwiązania IT dla medycyny);

�Mentoring;

�Ocenę możliwości wdrożenia rynkowego, wybór najlepszej ścieżki wdrożenia, weryfikacja 

zapotrzebowania rynkowego na produkt;

�Wsparcie w budowie modelu biznesowego oraz strategii sprzedażowo-marketingowej;

�Możliwość finansowania przedsięwzięcia / wsparcie w znalezieniu inwestora;



Tu polska innowacja ma swój początek

Grupa Adamed

- Ścieżka ZDROWIE

Kontakt:

Marcin Szczeciński
Kierownik ds. inwestycji VC
Adamed Venture Capital

marcin.szczecinski@adamed.com.pl

Ireneusz Wochlik
Prezes Zarządu  
Silvermedia SA
(w zakresie rozwiązań IT)

ireneusz.wochlik@silvermedia.pl



Tu polska innowacja ma swój początek

Grupa Adamed

Dziękuję



podtytuł slajdu / podrozdziałuCO OFERUJEMY
W RAMACH
MITEF POLAND?

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo



• Poszukiwanie węglowodorów
• Wydobycie węglowodorów
• Dystrybucja gazu (w tym nadzór, 

czujniki, itp.)
• Sprzedaż energii oraz relacje z klientami
• Produkcja ciepła
• Energetyka rozproszona
• LNG / CNG

Szczegółowa informacja na stronie: 
http://mitefpoland.org/applications/

W jakich obszarach szukamy 
innowacji?

http://mitefpoland.org/applications/


Co oferujemy?
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Centralne Laboratorium Pomiarowo- Badawcze
Dostęp do laboratoriów głównych partnerów PGNiG (w trybie szczegółowych uzgodnień)
Dostęp do baz z danymi geologicznymi

Środowisko informatyczne oraz kanały obsługi klienta,
infrastruktura CNG/LNG będąca w zasobach firmy

Majątek spółki i spółek zależnych w trybie szczegółowych uzgodnień

Majątek spółki w trybie szczegółowych uzgodnień

Infrastruktura produkcyjna znajdująca się w halach Oddziału
Produkcyjnego w Krośnie

Laboratorium wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia badań.
Wykwalifikowany personel laboratoryjny, inżynierowie z odpowiednimi
uprawnieniami (certyfikatami) z Serwisu Cementacyjnego
oraz Płuczkowego; niezbędne oprogramowanie



START IT UP



Zapraszamy najlepsze polskie startupy!

Grupa KGHM jako globalny gracz ciągle poszukuje innowacji. Zapraszamy do tej
przygody najlepsze polskie startupy!

Potrzebujemy Waszych rozwiązań w 
następujących obszarach: CZEGO SZUKAMY?

Ochrona 
środowiska i 

zagospodarowanie 
odpadów

Procesy 
wydobywcze i 

surowce

Technologie 
energooszczędne

Automatyzacja, 
zarządzanie i 

bezpieczeństwo 
procesów 

wydobywczych



TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNEOCHRONA ŚRODOWISKA I 
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Obszary współpracy

PROCESY WYDOBYWCZE I SUROWCE
AUTOMATYZACJA, ZARZĄDZANIE I 

BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW 
WYDOBYWCZYCH

• Oddziaływanie przemysłu wydobywczego i przetwórczego na 
środowisko

• Technologie związane z recyklingiem metali nieżelaznych
• Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych z przemysłu 

wydobywczo - przetwórczego
• Zagospodarowanie ścieków kwaśnych oraz nadwyżek kwasu 

siarkowego

• Technologie energooszczędne w przemyśle wydobywczo -
przetwórczym

• Zastosowanie silników elektrycznych i hybrydowych w 
przemyśle wydobywczym

• Nowe materiały dedykowane dla przemysłu wydobywczego
• Technologie podnoszące wydajność odzysku miedzi (leach

solutions, flokulanty)
• Nowe surowce: wydobycie, przetwórstwo, komercjalizacja

• Technologie podnoszące bezpieczeństwo w kopalniach
• Inteligentne kopalnie

• Automatyzacja w przemyśle wydobywczo - przetwórczym
• Rozwiązania informatyczne

• Innowacyjne systemy zarządzanie wiedzą i danymi



Co oferujemy?

wybrane zespoły 
zaprosimy do dalszego 

rozwoju i skalowania 
proponowanych 

rozwiązań, oferujemy 
lokalne i globalne 

możliwości wdrożeń i 
komercjalizacji 

SKALOWANIE

1 warsztaty z naszymi
ekspertami i mentorami
pomogą osiągnąć Twoje
cele, potencjał 13 zespołów
badawczych oraz 3 
akredytowanych
laboratoriów

SESJE
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współpracy dla najlepszych 
projektów, połączymy Cię z 
instytucjami i organizacjami 
potrzebnymi do wdrożenia 

SZYBKA ŚCIEŻKA
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Nasz zespół

Kierownik ds. Komunikacji
i Zarządzania Wiedzą

apotera@cuprum.wroc.pl
M: +48 887 892 099

ALICJA POTERA

Specjalista ds. Projektów
Dotowanych

paulina.molodynska-
glapska@kghm.com
M: +48 785 991 484 

PAULINA MOŁODYŃSKA - GLAPSKA

Pełnomocnik Zarządu ds. 
Akceleracyjnych

pczekierda@cuprum.wroc.pl
M: +48 605 882 661

PIOTR CZEKIERDA
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Fire Pitch

Volunteers?


