Kraków, 21-10-2019 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
„Zbuduj swój start-up”
III edycja warsztatów STARTER (jesień-zima 2019/2020)

1. Warsztaty są organizowane przez Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH
Sp. z o.o. (INNOAGH) w strategicznym partnerstwie z InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o.
(InnoEnergy) w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w środowisku
krakowskich uczelni (Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego,
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej).
2. Warsztaty są przeznaczone dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych
budujących, zamierzających budować lub rozważających budowę własnej firmy start-up
w oparciu o posiadane wiedzę, technologię, umiejętności, wyniki badań w tym własność
intelektualną macierzystej Uczelni.
3. Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom kompetencji menedżerskich i wiedzy
pozwalających tworzyć oraz rozwijać nowe innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe,
w tym wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach niezbędnych do utworzenia akademickiego
start-up oraz zakończonego sukcesem jego wprowadzenia na rynek, a także pozyskania
partnerów
i finansowania tego procesu.
4. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby/zespoły niezależnie od etapu dojrzałości
przedsięwzięcia (pomysł, prowadzone działania przygotowawcze, istniejąca spółka).
5. Warsztaty będą prowadzone w formule case studies, w oparciu o pomysły osób/zespołów
uczestniczących. Każdy z uczestników uzyska profesjonalną wiedzę i doradztwo w odniesieniu
do jego przedsięwzięcia.
6. Produktem warsztatu będzie zwalidowany model biznesowy start-up oraz kompetencje
zespołu do prezentacji przedsięwzięcia przed inwestorami i kierowania rozwojem spółki.

7. Produktem warsztatów będzie również zestaw dokumentów utworzonych podczas
warsztatów:
•

Business Model Canvas

•

Prezentacja inwestorska

8. Warsztaty będą prowadzone przez uznanych, doświadczonych ekspertów w zakresie
tworzenia i wprowadzania firm na rynek.
9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego
na stronie www.innoagh.pl oraz pozytywna ocena zgłoszenia przez Organizatorów
warsztatów. Organizatorzy dla celów rekrutacji mogą poprosić zgłaszającego o dodatkowe
spotkanie w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności.
10. Uczestnikiem warsztatu może zostać pomysłodawca, dowolny członek zespołu (maksymalnie
zespół może być dwu osobowy).
11. Wobec ograniczonej liczby miejsc (15 zespołów), preferowane będą projekty o większym
potencjale oraz dojrzałości rynkowej produktu/usługi/technologii.
12. W przypadku większej niż ilość miejsc liczby pozytywnie ocenionych zgłoszeń, możliwe będzie
aplikowanie do kolejnej edycji warsztatów zaplanowanej na 2020 r.
13. Warsztaty odbędą się wg harmonogramu:
−

Warsztat 1 i 2: 30 listopada oraz 1 grudnia 2019 r.

−

Warsztat 3 i 4: 7 oraz 8 grudnia 2019 r.

−

Warsztat 5 i 6: 11 oraz 12 stycznia 2020 r.

−

Warsztat 7 i 8: 18 oraz 19 stycznia 2020 r.

−

oraz DemoDay, który zostanie zorganizowany 23 stycznia 2020 r.

14. Każdy z uczestników warsztatów otrzyma Certyfikat wydany łącznie przez Organizatorów
warsztatów.
15. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztatach oraz uzyskania Certyfikatu jest
zobowiązanie się oraz faktyczne uczestnictwo we wszystkich Warsztatach oraz dostarczenie
wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w punkcie 7.
16. Uczestnictwo w Warsztatach nie nakłada na uczestnika żadnych zobowiązań w stosunku
do organizatorów odnośnie dalszej współpracy.

17. INNOAGH, InnoEnergy oraz jednostki odpowiedzialne za transfer i komercjalizację wiedzy
w poszczególnych uczelniach partnerskich mogą zaproponować poszczególnym Uczestnikom
dalszą współpracę w tym np. finansowanie rozwoju, niemniej uczestnicy Warsztatów
nie są zobowiązani do jej przyjęcia.

