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Trwa nabór do programu Startup Hub
Warsaw

Twórcy projektów naukowych i start-upów
technologicznych z obszaru nauk przyrodniczych, teleinformatyki i Internetu rzeczy mogą
zgłaszać się do programu akceleracyjnego Startup Hub Warsaw. Na uczestników czekają
warsztaty z mentorami, spotkania z inwestorami. Najciekawszy start-up otrzyma od Startup
Hub Poland grant 30 tys. zł.

Rekrutację do programu akceleracyjnego Startup Hub Warsaw prowadzi Fundacja Startup Hub
Poland. Projekt w całości finansowany jest przez m.st. Warszawa.
Nabór do Programu Akceleracyjnego Startup Hub Warsaw obejmuje projekty naukowe i start-upy
technologiczne przede wszystkim z obszaru nauk przyrodniczych, teleinformatyki i Internetu rzeczy.
Aplikować mogą start-upy zarówno które mają już formę spółki, jak i zespoły realizujące projekt,
które planują założenie spółki w przyszłości. W programie udział może wziąć maksymalnie trzy osoby
reprezentujące projekt. Nie ma natomiast wymogów dotyczących wykształcenia.
Rejestracja ruszyła 5 kwietnia a 24 maja kończy się tzw. "first call". Start-upy zgłoszone do tego
czasu będą miały możliwość konsultacji z analitykami i poprawienia swojego zgłoszenia. "W ramach
programu zapewnimy uczestnikom opiekę mentorów, przedstawicieli zarówno biznesu jak i nauki,
pomożemy w rozwoju technologii i przygotujemy przed trudnym zadaniem, jakim jest pozyskiwanie
finansowania od inwestorów" - tłumaczy Sochacka.

Aplikować można na stronie http://startuphub.pl/apply/ Szczegółowe informacje o programie są
dostępne na stronie: http://startuphub.pl/warsaw/
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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