


MIT Enterprise Forum Poland to program akceleracyjny o formule non-

equity, który pomaga startupom w komercjalizacji ich technologii.

Projekt adresowany jest do innowacyjnych mikro i małych

przedsiębiorstw. Celem akceleratora jest dopracowanie najlepszych

pomysłów, szczególnie od strony biznesowej – tak, by zwiększyć ich

szansę na rynkowy sukces. W ramach programu pomocy początkującym

przedsiębiorcom udzielą największe polskie i międzynarodowe

organizacje: PKO Bank Polski, Grupa PGNiG, Grupa KGHM, Grupa

Adamed, Intel, Visa oraz Hewlett Packard Enterprise. Początkujący

przedsiębiorcy zyskają też szansę na dofinansowanie działalności

w kwocie nawet do 200 tys. zł. oraz wsparcie w postaci usług o wartości

do 50 tys. zł. Ponadto pięć najlepszych zespołów zostanie nagrodzonych

możliwością wzięcia udziału w tygodniowym Bootcampie na MIT

w Bostonie, w trakcie którego przedstawiciele startupów spotkają się ze

zwycięzcami akceleratorów z innych państw oraz poznają naukowców

i inżynierów z laboratoriów MIT. Bootcamp to też unikalna szansa

pitchowania do wyselekcjonowanej grupy inwestorów oraz lokalnej sieci

startupowej.



Tak, jeśli Twoja firma:

• To spółka kapitałowa nie starsza niż 4 lata, zarejestrowana w Polsce, nie notowana na giełdzie
• Jest niezależna od Dużych Przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację Programu (brak powiązań kapitałowych, osobowych)
• Na moment uczestnictwa w Programie posiada status mikro lub małego przedsiębiorstwa w rozumieniu zał. 1 do rozporządzenia Komisji

nr 651/2014

Tak, jeśli Twoja technologia:

• To oryginalne (nie jest to kopia rozwiązania istniejącego na świecie), nowatorskie rozwiązanie technologiczne, produktowe lub usługowe
w obszarach tematycznych Programu i potrzeb wskazanych w ścieżkach branżowych zgodnych z KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje)

• Jest na etapie co najmniej MVP (wymóg ten nie dotyczy Ścieżki Zdrowie, gdzie akceptowalny będzie poziom Proof of Concept (POC))

Tak, jeśli dotychczasowe finansowanie instytucjonalne dla pomysłu lub startupu przedstawionego w Zgłoszeniu nie przekracza
2.000.000 zł

Tak, jeśli masz już zespół liczący minimum 2 osoby (uczestniczą w akceleracji) i nie przekraczający 6 osób (wskazanych
w aplikacji), w tym 50% narodowości polskiej powyżej 18 lat



Wsparcie największych polskich i międzynarodowych 
organizacji w dopracowaniu modelu biznesowego

Sześć 2-dniowych warsztatów opartych o Model 24
kroków przedsiębiorczości zdyscyplinowanej (wg prof.
Billa Auleta z MIT)

Intensywną Akademię Pitchu, w której nauczysz się, 
jak skutecznie prezentować firmę przed partnerami 
biznesowymi

Dostęp do przynajmniej dwóch mentorów (w tym 
jednego zagranicznego) z rozległą wiedzą 
i doświadczeniem w danej branży 

Dostęp do zaplecza informacyjnego, technicznego 
i technologicznego Partnerów programu, a także 
kluczowych postaci odpowiedzialnych za innowacje

Szansę na dofinansowanie działalności w kwocie nawet
do 200 000 złotych

Możliwość globalnego networkingu i szansę na 
prezentację swoich pomysłów przed inwestorami z USA

Akcelerację w oparciu o know-how Massachusetts 
Institute of Technology – jednej z najlepszych uczelni 
technologicznych na świecie 



RYNEKFINANSOWANIETECHNOLOGIA IPPRAWA 
WŁASNOŚCI

ZESPÓŁ

Dyżury ekspertów, wsparcie 
doradcze oraz 8 godzin 
bezpłatnych indywidualnych 
sesji konsultacyjnych

Akcelerację w jednej z czterech
ścieżek wspieranych przez 
Partnerów przemysłowych lub
w ścieżce ogólnej

ŚCIEŻKA
SUROWCOWA

ŚCIEŻKA
ENERGIA

PARTNER ŚCIEŻKI
ZDROWIE

LET’S FINTECH WITH
PKO BANK POLSKI!







Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program Akceleracji MIT
Enterprise Forum Poland realizowany we współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami dla Startupów w branży energetycznej, surowcowej,
ochrony zdrowia i finansowej”.


