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Финалът на националното състезание за финансиране на
стартъпи ще се проведе в Бургас
четвъртък, 02 юли 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

Фондът за дялови инвестиции Innovation Capital стартира дългоочакваната си акселераторска програма
със събития в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново, където бяха избрани местни
победители. Финалът ще е в Бургас този уикенд (3-5 юли), съобщиха организаторите.

Националното състезание за стартиращи компании дава шанс на иновативните проекти да бъдат
финансирани в първия етап от развитието си. Фондът за дялови инвестиции Innovation Capital стартира
своята дългоочаквана акселераторска програма - XLRadar, която ще подпомага стартъпи. Предприемачи
от цялата страна могат да кандидатстват със своите проекти и да спечелят инвестиция от 50 000 лв,
съобщават от Innovation Capital (Иновейшън Кепитъл).
Финалистите се събират на стартъп лагер в експоцентър "Флора" в Морската градина, започващ на 3
юли от 10:00 ч. Партньор на събитието е Община Бургас. На 3-дневния лагер ще бъдат покрити теми
като маркетинг, бизнес планиране, изграждане на дигитални продукти, спазване на правната рамка и
др., за да бъдат консултирани и подготвени от ментори с различна експертиза за оптимално
представяне на финалния демо ден. В неделя, 5 юли, от 19 ч., ще се проведат и финалните презентации
в нетипично шоу под звездите с плажна атмосфера, пред очите на менторите и инвеститори от София,
които ще оценят най-добрите екипи, а победителят ще получи финансиране от 50 000 лв.
От екипа на Innovation Capital съобщават, че все още има 3 места за предприемачи, които имат
интересни бизнес идеи и биха искали да се включат в събитието.

Кой може да кандидатства?
Всеки с валидиран мащабируем бизнес проект, независимо от сектора.
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Къде може да се кандидатства?
На следната апликационна форма: https://iabulgaria.typeform.com/to/BSNeBB

Къде мога да прочета повече?
Информация за акселератоската програма и съпътстващите я събития можете да откриете на сайта на
фонда Innovation Capital https://www.innovationcapital.bg/accelerator

За Innovation Capital
"Иновейшън Кепитъл" АД e фонд за рисков капитал в размер на 15,6 милиона евро, с мандат да
осигурява достъп до дялово и квази-дялово финансиране на стартиращи компании за над 200 компании.
Избран е като фонд мениджър от Фонд на фондовете да управлява ресурс от 14 млн. евро по
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и допълнителен частен капитал от 1.6 млн.
евро.
Визията на компанията е съсредоточена върху ключови високоприоритетни сектори в местната
икономика с висок потенциал за иновации и подкрепата на тяхната трансформация чрез
професионално управление на иновациите във високопотенциални start-up и scale-up бизнеси.
Разрастването на тези компании и установяването на вертикална или хоризонтална интеграция с
утвърдени международни партньори и лидери в иновациите е крайната цел, която Фондът си поставя.
Фондът за ускоряване и начално финансиране е насочен към повишаване на конкурентоспособността,
подкрепа на иновационните дейности, благоприятна за иновации бизнес среда и подобряване достъпа
на малки и средни предприятия до финансиране.
"Иновейшън Кепитъл" АД е упавляващото дружество на фонда Иновейшън Акселерейтър България
Фонд КДА, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Иновейшън Кепитъл" АД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на
Европейския съюз, "ФМФИБ" ЕАД и "Иновейшън Акселерейтър България Фонд" КДА.
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