POLAND PRIZE
wyszukujemy i rozwijamy startupy, które mogą zrobić
coś dobrego dla Twojej organizacji

Czym jest Poland Prize?
Cel programu
A.

Wyszukanie i sprowadzenie do Polski startupów zagranicznych posiadających innowacyjne rozwiązania
technologiczne oraz wsparcie w założeniu i rozwinięciu działalności gospodarczej w polskim ekosystemie.

B.

Łączenie startupów sprowadzonych do Polski z Partnerami Biznesowymi w celu przetestowania technologii
lub wsparcia w pozyskaniu inwestycji kapitałowej.

C.

Umożliwienie korporacjom przetestowania ścieżek wdrażania innowacji i przeprowadzenia testów
technologicznych obarczonych niskim ryzykiem i angażujących niewielkie zasoby wewnątrz ﬁrmy.

D.

Zwiększenie rozpoznawalności korporacji w ekosystemie innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem
innowacyjnych ﬁrm technologicznych

Organizator
Program Poland Prize jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z
wybranymi operatorami. Huge Thing pełni rolę operatora programu Poland Prize w latach 2021-2023.
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Czym jest Poland Prize - założenia

2 edycje
(1. edycja w trakcie realizacji)

Obszar tematyczny:
Sustainability, Przemysł 4.0,
Komunikacja, Energia + obszary
wskazane przez Partnera
Biznesowego

Czas trwania jednej edycji:
14 miesięcy

1. Etap Rozwoju:
utworzenie nowych spółek
startupów w Polsce
(grant dla startupu 50 tys.
PLN)

Zasięg scoutingu:
świat, z wyłączeniem Polski

2. Etap Akceleracji:
realizacja 3 kamieni milowych
(grant dla startupu 250 tys. PLN)
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Po co w program angażować partnerów
biznesowych?
●

Aby rozpoczęli współpracę z zagranicznymi startupami i przetestowali nowe rozwiązania
technologiczne pod kątem inwestycji kapitałowej.

●

Znaleźli rozwiązania technologiczne najlepiej dopasowane do swoich potrzeb oraz zrealizowali test
technologii (tzw. Proof of Concept).

●

Aby dotarli do startupów, których przewagą konkurencyjną jest profesjonalny i mocny zespół.
Partnerzy w toku Programu mogą sprawdzić potencjał zespołu oraz przygotować się na
długofalową współpracę biznesową.
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Co dokładnie w tym programie robią
korporacje?
Zaangażowanie na poszczególnych etapach programu
Przygotowanie
❏

❏

Soft-landing + Rozwoju

podpisanie dokumentów związanych z udziałem w

❏

przygotowanie planu działania dla startupu

programie

❏

negocjacje ze startupem dotyczące potencjalnej formy

zmapowanie zapotrzebowania na innowacje
(określenie obszarów poszukiwanych rozwiązań

przeprowadzenia testów w organizacji
❏

formalne zawiązanie współpracy z startupem

technologicznych)
Akceleracja
Rekrutacja
❏

ocena rozwiązań startupów

❏

udział w rozmowach ze startupami

❏

udział w tzw. Bootcampie -

❏

ostateczna decyzja o wyborze startupów do Programu

❏

działania niezbędne do przeprowadzenia testu
technologii po stronie partnera

❏

statusy z zespołem Huge Thing

Postakceleracja
❏

ﬁnalizacja potencjalnej współpracy ze startupami
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Co ﬁrma zyskuje na udziale w programie?
Korzyści

❏

możliwość rozpoczęcia współpracy z startupami

❏

zbadanie potrzeb organizacji z zakresu innowacji

❏

stworzenie ścieżki innowacji w organizacji (proces pracy

Rezultaty

❏

budowanie wizerunku partnera jako organizacji
otwartej na innowacje

❏

stworzenie listy technologicznych potrzeb
organizacji, które można zaspokoić innowacjami

z startupami)
❏

scouting rozwiązań

❏

stworzona ścieżka pracy z innowacjami

❏

możliwość nawiązania współpracy z innymi Partnerami

❏

lista startupów dedykowanych dla partnera

w Programie
❏

wymiana doświadczeń z procesów wdrożeń rozwiązań
startupów w innych organizacjach

6

Dlaczego mielibyśmy wybrać HT?
DZIAŁANIA

mamy doświadczenie w
realizacji Poland Prize i innych
programów akceleracyjnych
(od 2012 roku)

pomagamy przygotować się
organizacji na pracę z
startupami

włączamy w sieć organizacji
pracujących z innowacjami udział w Śniadaniach Innowacji

współpracujemy blisko z
analitykami z funduszy Venture
Capital

facylitujemy proces pracy z
startupem w fazie rozwoju i
akceleracji

posiadamy własny,
ustrukturyzowany model
współpracy korporacji ze
startupami
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Dlaczego mielibyśmy wybrać HT?
Aktywność startupów uczestniczących w Poland Prize (31.05.2021)

źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/raport-poland-prize
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Podsumowanie I rundy (w toku)
Partnerzy (Odbiorcy technologii)

Partnerzy (Fundusze inwestycyjne)
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Podsumowanie I rundy (w toku)
Rezultaty

436 aplikacji startupów do
programu

zgłoszenia z 6 kontynentów

TOP 5 krajów:
USA, Ukraina, Hiszpania,
Niemcy, Wielka Brytania

dominujące branże / rodzaje rozwiązań;
AI(33%), Smart City (19%), Industrial Internet of Things (10%)

Etap rozwoju (16 startupów)

Etap akceleracji (12 startupów)
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Jak się przygotować do udziału w PP
DZIAŁANIA PO STRONIE PARTNERA:
❏

określ jakie problemy chcesz rozwiązać poprzez udział w

JAK HT WSPIERA W TYCH PRZYGOTOWANIACH:
❏

programie i zbierz zapotrzebowanie na innowacyjne
rozwiązania poszukiwane w organizacji
❏

wybierz osoby, którzy będą brać udział w programie

❏

określ ścieżkę pracy z innowacjami w organizacji i wskaż
interesariuszy

pomagamy w zmapowaniu potrzeb na
innowacyjne rozwiązania w organizacji

❏

zrealizujemy z Tobą warsztaty z tworzenia
ścieżki innowacji w organizacji

❏

zapewniamy wsparcie w zakresie pracy z
dokumentacją i formalnościami
programowych
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Korzyści? Jest ich wiele…
I.

Przygotowanie organizacji do pracy z innowacjami - realizowane przez Huge Thing:
A.

analiza i wybór wyzwań lub problemów, które chcesz rozwiązań poprzez technologie dostarczane przez
startupy.

B.

opracowanie ścieżki postępowania, aby proces ten przebiegał sprawnie i uwzględniał wszystkich
wymaganych interesariuszy z Twojej ﬁrmy.

I.

I.

Przegląd rozwiązań z interesującego ﬁrmę obszaru:
A.

Dostęp do bazy startupów (kilkaset rekordów).

B.

Rozwiązania pozyskiwane specjalnie dla Twojej ﬁrmy i odpowiadające na Wasze potrzeby

C.

Spotkania ze startupami wyselekcjonowanymi w procesie scoutingu.

Wejście w świat innowatorów i budowanie w niej sieci relacji:
A.

Wymiana doświadczeń z innymi ﬁrmami, które biorą udział w programie,

B.

Zaproszenie do udziału w Śniadaniach innowacji - cyklicznych spotkaniach przedstawicieli organizacji
aktywnie działających z innowacjami
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Kontakty do zespołu HT

MONIKA SYNORADZKA
monika.synoradzka@speedupgroup.com
696 008 919

ADAM ROZYNKOWSKI
adam.rozynkowski@hugething.vc

NATALIA SADOWNIK
natalia.sadownik@hugething.vc

MARYLA WOJCIESZEK
maryla.wojcieszek@hugething.vc
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Huge Thing HQ
ul. Św Marcin 11/8
61-803 Poznań, Poland
hello@hugething.vc
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