1 grudnia 2012 r. wystartowała III edycja konkursu Zacznij.biz Pomysł –
biznes – sukces!. Konkurs to szansa dla tych, którzy planują
przekształcić swoje innowacyjne projekty w przedsięwzięcia biznesowe.
Autorzy najlepszych projektów będą mogli osobiście zaprezentować je
inwestorom – Aniołom Biznesu, by pozyskać środki na rozwój
przedsięwzięć i wdrożenie nowych technologii.
Konkurs Zacznij.biz to wyjątkowy projekt realizowany przez PKPP Lewiatan i sieć
Aniołów Biznesu –Lewiatan Business Angels. Ideą konkursu jest promocja
przedsiębiorczości, pomoc w przygotowaniu biznesplanów i pozyskiwaniu
inwestorów dla najlepszych pomysłów. Konkurs adresowany jest do:

•

właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw z sektora High Tech, o dużym
potencjale wzrostu, które generują już przychody z działalności i
poszukują kapitału do sfinansowania dalszego wzrostu i ekspansji na
rynku;

•

pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów kierunków
technicznych, którzy opracowali innowacyjny projekt i chcą przekształcić
go w przedsięwzięcie biznesowe przy wsparciu finansowym i
merytorycznym inwestorów prywatnych;

•

pomysłodawców z projektami z branży ICT, posiadających globalny
potencjał rozwoju oraz poszukujących kapitału na sfinansowanie projektu
(przygotowanie, rozpoczęcie, rozwój).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pomocą formularza na
www.zacznij.biz.pl do końca stycznia 2013 r. Finalistów i zwycięzców konkursu
poznamy podczas uroczystej Gali Finałowej 23 maja 2013 r.
Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość zainteresowania swoimi pomysłami
inwestorów i zdobycia środków na rozwój biznesu oraz wdrożenie nowych
technologii. Konkurs jest również niepowtarzalną okazją, aby wziąć udział w
bezpłatnych warsztatach, które pomogą w kompleksowym opracowaniu
biznesplanu i zdobyciu umiejętności przydatnych w skutecznej prezentacji
pomysłu przed inwestorem. O sukcesie innowacyjnego projektu decyduje bowiem
nie tylko pomysł, ale także sposób, w jaki zostanie on zaprezentowany
inwestorowi.
Do pierwszej i drugiej edycji konkursu zgłoszono ponad 300 projektów
reprezentujących różne branże i modele biznesowe. Dzięki pomocy ekspertów
LBA i renomie konkursu najciekawsze z nich szybko pozyskały wsparcie
kapitałowe i dynamicznie się rozwijają. Finaliści z poprzednich edycji konkursu to
m.in.: Homplex i Egzotech.
Więcej informacji: www.zacznij.biz.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka –
Priorytet III – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 – Tworzenie systemu ułatwiającego
inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.1 – Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu,
Projekt „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w
Polsce”.

