
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ELEKTRO SCALEUP 
 

Elektro ScaleUp to pilotażowa inicjatywa w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem 

działania jest zwiększenie podaży projektów w obszarze elektromobilności poprzez pomoc mikro lub 

małym przedsiębiorcom w zdobyciu pierwszego/ przełomowego zlecenia w branży elektromobilności, 

które będzie odpowiadało na potrzeby klienta biznesowego. 

Pierwszym etapem pilotażu jest wybór podmiotu posiadającego doświadczenie w realizacji programów 

akceleracyjnych. Następnie we współpracy ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami (odbiorcami 

technologii) a także ewentualnie akceleratorami korporacyjnymi i np. funduszami seed/venture 

capital, czy jednostkami naukowymi, realizowany będzie kompleksowy program akceleracji. Obejmie 

on wsparciem minimum 30 startupów. 

Startupy otrzymają od akceleratora grant w wysokości od 100 000 zł do 500 000 zł, a także pakiet usług 

o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł. Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z zasobów 

niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, dostępu do wysokiej klasy mentorów, 

a także będą mieli szansę na zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów 

biznesowych i potencjalnych inwestorów. Elektro ScaleUp to dla startupów również szansa na 

zwiększenie wiarygodności oraz promocję własnej marki wśród szerokiej grupy klientów korporacji. 

Efektem pilotażu będą nawiązane współpracy pomiędzy startupami a średnimi i dużymi 

przedsiębiorstwami skutkujące komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez 

startupy w odpowiedzi na zidentyfikowane w toku programu potrzeby odbiorców technologii. 

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 10 mln zł. 

Kwota grantu dla pojedynczego projektu akceleratora wynosi maksymalnie 10 mln zł.  

Środki te mogą zostać przeznaczone na pokrycie 100% kosztów: 

 usług doradczych, zatrudnienia ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programu 

akceleracyjnego, 

 pomocy w formie pieniężnej przyznawanej odbiorcom ostatecznym. 

Grant można przeznaczyć także na pokrycie do 50% kosztów operacyjnych, czyli: 

 organizację networkingu; 

 organizację naboru i ocenę uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie 

i monitorowanie projektu,  

 działania informacyjno-promocyjne projektu. 

A pozostałe maksymalnie 50% musi zostać zapewnione jako wkład finansowy odbiorców technologii. 

Czas trwania projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy, zaś czas trwania pojedynczej rundy programu 

akceleracyjnego 3-6 miesięcy. Rozwiązania opracowane przez uczestników projektu muszą wpisywać 

się w działy tematyczne elektromobilności określone w Regulaminie naboru. 



 

Nabór jest prowadzony w ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, 

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.  

Wniosek o powierzenie grantu należy przygotować i przesłać do Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości w języku polskim za pośrednictwem generatora wniosków w terminie: od 15 marca 

2018 r. do 5 kwietnia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). 


