Program Start In Poland – pakiet instrumentów dla innowacyjnych firm
Prawie 3 miliardy złotych z programu Start In Poland opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju
wspólnie z Radą ds. Innowacyjności, zostanie zainwestowane w rozwój startupów w Polsce. Firmy
otrzymają pomoc nie tylko w fazie inkubacji i akceleracji, ale również na etapie dalszego rozwoju oraz
ekspansji międzynarodowej. To największy tego rodzaju program w Europie Środkowo Wschodniej.
Program Start In Poland jest marką parasolową, która skupia najważniejsze instrumentarium wsparcia
startupów w Polsce. Działania w zakresie instrumentów kapitałowych zostały skonsolidowane i będą
realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju. Natomiast w zakresie programów akceleracyjnych istotną
rolę pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wyłonione w drodze konkursu 10 programów akceleracyjnych ma za zadanie wsparcie startupów w
skalowaniu biznesów.

1. Impact Poland (FundingBox Accelerator Sp. z o.o.)
To program akceleracji startupów, który powstał we współpracy z: Gospodarstwo Rolno – Hodowlane
Żydowo Sp. z o.o. (sektor rolno – żywnościowy) i NEUCA SA (sektor ochrony zdrowia). Program
oferuje przedsiębiorstwom MSP rozwinięcie modeli biznesowych pod okiem najwyższej klasy
specjalistów i ekspertów w komercjalizacji. Powstał w oparciu o metodykę Design Thinking oraz
adaptację Business Model Canvas (Lean Canvas). Startupy które ukończą program IMPACT_Poland

otrzymają m.in. 250 godzin mentoringu i 222 tys. zł dla najciekawszych startupów z potencjałem na
skalowalny model biznesowy.
Strona programu: http://www.impactpoland.pl/
2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o (Space3ac Intermodal Transportation)
Organizatorem tego akceleratora jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Został powołany jako
instytucja wspierająca nowoczesne i innowacyjne firmy na wczesnym etapie rozwoju. Space3ac
Intermodal Transportation wesprze projekty związane z technikami satelitarnymi dla transportu
intermodalnego. W projekcie współpracować będą spółki skarbu państwa: Zarząd Portu Morskiego w
Gdańsku SA, Zarząd Portu Morskiego w Gdyni SA, C.Hartwig Gdynia SA i Instytut Morski w Gdańsku,
a także Polska Agencja Kosmiczna. Space3ac ma za zadanie znaleźć i wesprzeć startupy działające w
branży kosmicznej i transporcie morskim.
Strona programu: http://www.space3.ac/
3. HardGamma Ventures Sp. z o.o. (GammaRebels)
Unikalną cechą tego programu jest odejście od standardowo rozumianej formuły akceleratora. “W
miejsce standardowych tematyk takich jak pitching czy market seizing, nowy program akceleracyjny
skupia się na tematyce bliskiej korporacjom – budowie uzasadnienia biznesowego (business case) dla
wdrożenia nowych, innowacyjnych rozwiązań dostarczanych przez startupy”. Partnerem programu jest
Poczta Polska SA. GammaRebels ma działać w obszarach: technologie geoinformacyjne, sensory i
robotyka.
Strona programu: http://hardgamma.com/gammarebels/
4. Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej MIT Enterprise Forum Poland (MITEF
Poland)
Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej jest częścią globalnej organizacji afiliowanej przez
Massachusetts Institute of Technology. We współpracy z PKO BP, PGNiG, KGHM Cuprum oraz Grupą
Adamed chce zrealizować kilka ścieżek akceleracji, tj. Energia, Zdrowie, Sektor surowcowy oraz Fintech.
Strona programu: http://mitefpoland.org/acceleration
5. HugeThing Sp.z o.o.
Ten akcelerator ma już kilkuletnie doświadczenie w akceleracji przedsiębiorstw. Tegoroczna edycja
zorganizowana w ramach programu Scale Up zostanie zrealizowana we współpracy z Alior Bankiem.
Branża, która najbardziej interesuje organizatorów HugeThing to fin-tech.
Strona programu: http://hugething.vc/
6. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (Program Startup SPARK)
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest organizatorem tego programu akceleracyjnego i
zaproponowała Program Startup Spark, czyli “nowatorskie połączenie kreatywnych przedsiębiorców z
infrastrukturą, doświadczeniem, zasobami, zaangażowaniem dużych przedsiębiorstw tak, aby
zwiększać prawdopodobieństwo komercjalizacji produktów i minimalizować ryzyko porażki”.
Strona programu: https://startupspark.io

7. ScaleUp Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Krakowski Park Technologiczny do realizacji projektu Scale UP zaprosiło Międzynarodowy Port
Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach oraz EC Grupę – przedsięwzięcie spin-off krakowskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej. “Taki dobór partnerów pozwoli w pełni wykorzystać walory wybranej do
akceleracji metodologii Living Lab, czyli „metody ko-kreacji, współtworzenia i projektowania
produktów przy zaangażowaniu także użytkowników końcowych”.
Strona programu: http://www.kpt.krakow.pl/scaleup/
8. Program Pilot Maker (techBrainers Sp. z o.o.)
Pilot Maker zamierza realizować projekt z dużymi przedsiębiorstwami, tj. Tauron Polska Energia, Kross
SA oraz Amplus Sp. z o.o., którzy zapewniają mentorów branżowych dla akcelerowanych startupów.
“Zaproponowany program akceleracji pozwoli przeszkolić startupowców oraz wyposażyć ich w
narzędzia i kompetencje niezbędne do dalszego rozwoju, zapewniając iteracyjny rozwój produktu”.
Strona programu: http://pilotmaker.pl
9. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB
Projekt AIP INDUSTRYLAB ma zostać realizowany przez DGA S.A. we współpracy z dużym
przedsiębiorstwem: H. Cegielski - Poznań S.A (HCP). W opisie konkursu Scale UP czytamy, że
akcelerator zaproponował “nieszablonową formę akceleracji z wykorzystaniem metody scrum,
dostosowanej w indywidualny sposób do programu akceleracji. Ważną rolę w procesie odgrywa HCP,
angażując swoje zasoby niepieniężne, co pozwoli akcelerowanych startupom na pracę w warunkach, w
których rozwiązanie podlegać będzie potencjalnemu wdrożeniu.”
Strona programu: http://www.hcp.com.pl/startupy_na_startup
10. Akcelerator Idea Global (Ideo Sp. z o.o.)
To inicjatywa Ideo, firmy zatrudniającej ponad 180 osób, która łączy w sobie kompetencje Software
House i Agencji Interaktywnej. Akcelerator zbudował wokół siebie szeroką sieć współpracy partnerów
- dużych przedsiębiorstw (Aspiro, Netia, Aviva, Autosan S.A., Arkus Romet, Olimp Labs oraz
Kirchhoff Automotive), uczelni, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Plany Idea
Global zakładają akcelerację niestacjonarną z wykorzystaniem innowacyjnej platformy dedykowanej
projektowi.
Strona programu: http://www.ideaglobal.pl/

