PROMETHEUS - Интернационален стартап натпревар 2022

Со особено задоволство го објавуваме ПРОМЕТЕУС
Меѓународниот стартап натпревар 2022, во
доменот на дигитална трансформација и одржлив
развој. Натпреварот има за цел да прифати бизнис
идеи во рана фаза што водат кон иновативни
стартапи
или
пристапи
за
социјално
претприемништво, вклучувајќи нови апликации и
технолошки идеи,

преку сеопфатна фаза на

менторство со светски водечки експерти.

Право на учество на натпреварот имаат:

Категорија А
студенти на универзитетски студиски програми,
индивидуално или во тимови;
Категорија Б
истражувачки тимови;
Категорија В
поединци/граѓани кои не спаѓаат во првите две
категории, исто така, индивидуално или во тимови.

Предлозите за бизнис идеи се поднесуваат во една од следните тематски области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дигитална трансформација
Циркуларна економија
Паметно (Smart) производство
Заштита на животната средина
Биоекономија
Климатски промени
Одржлив развој

ПРОМЕТЕУС Интернационален стартап натпревар 2022 се организира во рамки на проектот ПРОМЕТЕУС (https://hei-prometheus.eu/),
финансиран од страна на Европската Унија како дел од ЕИТ иницијативата за високообразовни институции (https://eit-hei.eu/).
Тимовите/идеите кои ќе победат во соодветната категорија и/или тематска област ќе бидат добитници на следниве награди и клучни
предности за понатамошно развивање на бизнис идејата:
1. Публицитет – сите тимови кои ќе бидат селектирани 1) ќе бидат објавени преку веб-страницата на натпреварот и сите сродни
публикации, 2) ќе имаат пристап до ментори за да оптимизираат својата идеја и да бараат дополнително финансирање или поддршка,
3) ќе имаат пристап до инфраструктура за поддршка и дигитални алатки.
2. Менторство – ПРОМЕТЕУС ќе обезбеди мрежа од 50 врвни меѓународни експерти кои имаат богато, генерално или конкретно, бизнис
искуство. ПРОМЕТЕУС менторите ќе обезбедат значајна поддршка при обликување на идејата, преку обезбедување образовни и
консултантски услуги.
3. Seed финансирање/парични награди – ПРОМЕТЕУС ќе додели 25.000 евра на најдобрите бизнис идеи што ќе се појават по финалната
фаза на натпреварот. Seed финансирањето се движи од 1.000 до 10.000 евра по идеја/тим и ќе биде доделено во форма на покривање
трошоци за понатамошна подготовка, дисеминација и имплементација на бизнис идејата.
4. Искористување на директни можности на пазарот преку организации од јавен и приватен сектор, кои се дел од ПРОМЕТЕУС мрежата
и учествуваат во ПРОМЕТЕУС активностите. Организациите можат да ги наведат своите потреби кои потенцијално можат да се
реализираат од стартапи, по што истите би дејствувале како бизнис ангели.
5. Презентирање на стартапите во подоцнежно ниво на развој пред нашиот тим за подршка и финансиска инвестиција, бизнис
ангели и ризичен капитал, со цел да се развие интерес за поддршка на идејата, финансирање или обезбедување услуга или ресурси.
6. Учество во програмите на ЕИТ заедницата (летни/магистерски/докторски програми) и алатки како AGORA - нова мрежа и платформа
за отворени иновации, Skills.move – платформа за учење на EIT Manufacturing, Digitalised Testbeds и Skills for Future.
7. Стипендии (за прием во магистерска програма) понудени од високообразовните институции кои се дел од конзорциумот на ПРОМЕТУЕС
или од поддржувачите на проектот, кои ќе бидат објавени во текот на натпреварот.

Предвидените активности во најголема мера се реализираат преку ПРОМЕТЕУС акцелераторската платформа:
https://hei-prometheus.eu/entrepreneurship-acceleration-platform/

Важни датуми:


Краен рок за поднесување идеи (прва фаза):
31 јули 2022



Известување за идеите/тимовите кои
продолжуваат во втора фаза: 22 август 2022



Краен рок за поднесување комплетни бизнис
планови (втора фаза): 1 ноември 2022



Известување за идеите/тимовите кои
продолжуваат во финална фаза: 15 ноември 2022



Презентација од тимовите-финалисти, евалуација
и награди: декември 2022

Бидете во тек со сите последни информации преку страницата на натпреварот:
https://hei-prometheus.eu/entrepreneurship-acceleration-platform/the-competition/
Следете го ПРОМЕТЕУС преку веб-страницата и социјалните мрежи за да бидете во тек со сите информации за ПРОМЕТЕУС
Интернационалниот стартап натпревар 2022:






Website: https://hei-prometheus.eu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hei-prometheus-eu
Facebook: https://www.facebook.com/HEI.PROMETHEUS/
Twitter: https://twitter.com/hei_prometheus
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCM5fGwnDUOM385VuTIS0IlA

