Startup Awards.SK
Startup Awards.SK prinášajú úplne nový typ podnikateľskej súťaže, ktorá ukáže slovenskej verejnosti to
najlepšie spomedzi začínajúcich inovatívnych ﬁriem a najzaujímavejších technológií a nápadov od
mladých slovenských podnikateľov. Startup Awards.SK vytvoria príležitosti pre prepájanie inovátorov a
investorov a zvýšia verejné a mediálne povedomie o komunite technologických ﬁriem na Slovensku.
Vďaka Ministerstvu hospodárstva SR a SARIO odštartoval Slovenský startup rozvojový program. Práve na
Startup Awards.SK budú vybratí jeho prví účastníci. Súťaž podporujú ﬁrmy Dell, Neulogy a KPMG.

Komu je súťaž určená?
Súťaž je otvorená novým a začínajúcim ﬁrmám alebo projektom založeným na inovatívnej technológií,
produkte alebo modeli podnikania. Účastníkmi môžu byť plne funkčné ﬁrmy ako aj študentské projekty
alebo univerzitné spin-oﬀy.

Podmienky súťaže
■ Firma registrovaná na Slovensku
■ Súčasť ﬁrmy registrovanej na Slovensku
■ Projekt založený minimálne jedným občanom Slovenskej republiky
■ Projekt založený minimálne jednou osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (po
úspešnom nominovaní do centra Plug and Play v Silicon Valley je potrebné zaregistrovať startup
ako právnickú osobu v Slovenskej republike)

Čo čaká víťazov?
Okrem získania neoceniteľnej skúsenosti z účasti na Startup Awards.SK a kontaktu s
najdôležitejšími investormi v regióne, budú 4 z 10 vybraných startupov pozvaní do slovenského
akceleračného programu v Plug and Play Tech Center (viď nižšie) v Silicon Valley v Spojených
štátoch amerických.

Ako sa zúčastním?
Bližšie informácie týkajúce sa súťaže a ﬁnálového kola budú prezentované v rámci podujatí
roadshow, ktoré sa budú konať po celom Slovensku od 15. do 28. októbra 2011 na výskumných
inštitúciách a v podnikateľských inkubátoroch.
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Startup Awards.SK prebieha v dvoch výberových kolách
Startupy musia odovzdať elektronickú prihlášku prostredníctvom www.startupawards.sk do
polnoci 6. novembra 2011. Výberová komisia následne vyhlási 10 ﬁnalistov (+ 1 divoká karta) 10.
novembra 2011.
Finalisti budú prezentovať svoje podnikateľské zámery 17. novembra pred porotou zloženou
z investorov, úspešných podnikateľov a partnerov súťaže. Víťazi súťaže budú vyhlásení po
absolvovaní krátkej prezentácie a následných otázok od porotcov.

Akceleračný program v Plug and Play Tech Center
Slovenská vláda sa tento rok zaviazala k spolupráci s prestížnym Akceleračným programom Plug
and Play Tech Center v Silicon Valley, ktorý pomôže sľubným začínajúcim ﬁrmám na Slovensku.
Každý rok, počnúc rokom 2011, niekoľko začínajúcich slovenských technologických ﬁriem bude
pozvaných zúčastniť sa tohto prestížneho programu.
V rámci neho budú mať tieto ﬁrmy výnimočný prístup ku všetkým službám poskytovaným v
rámci inkubátora, vrátane prístupu k investorom, pomoci pri rozvíjaní ﬁrmy a mentoringu.
Plug and Play Tech Center bolo založené v roku 2006 s cieľom urýchliť úspech a rozvoj
inovatívnych high tech spoločností v Silicon Valley. Plug and Play spolupracuje s vládami z
celého sveta v rámci národných akceleračných programov.
Pre bližšie informácie o účasti v súťaži Startup Awards.SK a ďaľších podujatiach, prosím navštívte
stránky www.startupawards.sk.
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