Akceleracja
Program akceleracyjny MIT
Enterprise Forum Poland
skierowany jest do młodych
naukowców z branży
technologicznej i
przedsiębiorców
technologicznych we
wczesnej fazie rozwoju.
W naszym programie biorą
udział zarówno istniejące już
StartUpy, jak i zespoły które
dopiero planują rejestrację.
Łącznie, w polskiej części
programu akceleracyjnego,
bierze udział 23 zespoły,

spośród których wyłonioych
zostanie 5 zespołów, które w
ramach finału pojadą w
czerwcu do Massachusetts
Institute of Technology.
W ramach akceleracji w
Polsce, zespoły uczestniczą
w 4 warsztatach, każdy trwa
po dwa dni, a także
korzystają z wiedzy
mentorów, trenerów i
ekspertów, zarówno polskich
jak i zagranicznych.

MIT Enterprise Forum powstała w
1978 roku w USA. Jest jedną
globalną, nienastawioną na zysk
organizacją nakierowaną na
wspieranie przedsiębiorczości
technologicznej, która jest
afiliowana z uczelnią. Wokół MIT
powstało wysoce efektywne
środowisko wspierania StartUpów, w
którego skład wchodzi ponad
25.000 firm, dającym pracę ponad
3 milionom osób i uzyskującym
roczne przychody rzędu 3 bilonów
USD. Przy MIT każdego roku
powstaje ponad 1000 nowych
StartUpów

Kalendarz akceleracji:
31 stycznia 2016
–termin składania aplikacji do
programu akceleracyjnego
15 lutego 2016
-ogłoszenie zespołów, które
zakwalifikowały się do akceleracji

Konferencja StartSmart
Konferecja StartSmart,
poświęcona jest współpracy
nauki z biznesem, której celem
jest inspirowanie i
przekazywanie w
skondensowanej formie
szerokiej i solidnej wiedzy na
temat tego jak osiągnąć
sukces w branży

4 marca – 23 kwietnia 2016

technologicznej. Nie jest
bezpośrednio częścią
programu akceleracyjnego,
jest jednak częścią
współpracy pomiędzy MIT EF
Poland z MIT EF Global.

-cykl czterech - 1,5-dniowych
warsztatów dla uczetników
programu akceleracyjnego
12 maja 2016
- DEMO DAY
19 maja 2016

http://mitefpoland.org/startsmart
-StartSmart Conference Warsaw
11-19 czerwca 2016
-Finał w MIT w Stanach
Zjednoczonych

Kto mógł aplikować?
Rekrutacja do naszego
programu przebiegła w
dwóch ścieżkach. Pierwsza
znich odnosiła się do
zespołów, które składają się z
co najmniej 2 osób ( w tym 50%
zespołu pochodzić musiała z
Polski ), ktróre planują

niebawem założyć StartUp.
Druga ścieżka dotyczyła
istniejących już StartUpów z
siedzibą w Polsce, które nie są
starsze niż 3 lata i nie
pozyskały finansowania
kapitałowego w wysokości
powyżej 1 mln z

Wyniki rekrutacji
Wszystke z 88 ukończonych
aplikacji prezentowały wysoki
poziom merytoryczny i
odznaczały się dużą
innowacyjnością. Konkurencja
była bardzo wyrównana,
dlatego też do programu
wybrano aż 26 zespołów
( wcześniej pan zakładał
przedział 20-25 zespołów ).
Projekty zgłoszone do
programu MIT EF Poland
należały do 9 różnych
kategorii (biotechnologia i
medycyna; nanotechnologia i
materiały; komputery i sprzęt
elektroniczny; energia;
internet i sieć;
oprogramowanie;

telekomunikacja; transport;
inne )
Wśród 26 aplikacji,
wytypowanych do udziału w
akceleracji, 7 należało do
kategorii: komputery i sprzęt
elektroniczny, 4 do kategorii:
nanotechnologia i materiały,
3 do kategorii biotechnologia i
medycyna, kolejno 2 projekty
należały do kategorii
oprogramowanie, a także do
kategorii telekomunikacja.
Pojedyncze aplikacje
należały dokolejno do
kategorii energia, a także do
kategorii internet i sieć. 6
spośród wybranych aplikacji
określonych została jako inne.

Nasi partnerzy
Bez nich nie byłoby programu, dziękujemy za wsparcie.

Poniżej znajduje się lista zespołów,
które biorą udział w akceleracji. 3
zespoły wycofały się już w trakcie
trwania programu.
1. Advanced Protection Systems
2. ATMES
3. Bivrost
4. Blue Dot Solutions
5. CLEBRE
6. Cryptomage
7. Deskdoo.com
8. Dron House Group
9. EarlyLogic
10. Enetech
11. erdeIT Sp. z o.o.
12. Hussartech LLC
13. Infado Sp. z o.o.
14. Medspire sp. z o.o.
15. MyWhizzy.com Sp. z o.o.
16. Nanores
17. no name yet
18. Opto-Team
19. PHONEID
20. POLTISS
21. PolTREG Sp. z o.o.
22. Scubaphone. Underwater
Research and Technologies LLC
23. XTPL Sp. z o.o.
To spośród tych zespołów
wybranych zostanie 5 finalistów,
którzy pojadą na ostatnią część
programu do MIT w Stanach.
Jednak, co warto podkreślić, już na
tym etapie mamy do czynienia z
najlepszymi.
Wśród 23 wspaniałych:
12 zespołów jest z Warszawy,
3 z Krakowa,
2 z Wrocławia,
2 z Gdańska,
2 z Poznania,
1 ze Szczecina
1 z Gdyni

