Start 2 UP

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
по акселераторска програма Start 2 UP

1.

Описание на акселераторска програма Start 2 UP
Акселераторска програма Start 2 UP е създадена в отговор на все

по-нарастващата необходимост на фирми в различен етап от развитието си да
имат получат експертна подкрепа. Програмата е продължаващо направление в
дейността

на

Бизнес

предприемачество

и

инкубатор
иновации

–
-

Варна
Варна

към

Регионална

(РАПИВ),

дългогодишен опит в инкубирането и оказването

агенция

основаващо

се

за
на

на подкрепа на малки и

средни предприятия.
Основните цели на акселераторската програма са:


подпомагане на потенциални предприемачи и съществуващи МСП

от Североизточния регион чрез осигуряване на подходяща инфраструктура,
благоприятна

информационна

и

технологична

среда

и

съответните

поддържащи бизнес услуги;


подобряване на конкурентоспособността на фирмите от региона на

националния и световен пазар;


подпомагане на МСП за преминаване на ново пазарно ниво: от

регионален и национален пазар – към международен пазар;


съдействие на местните фирми за привличане на местни и

чуждестранни инвеститори;


изграждане

и

укрепване

на

връзките

между

академичната,

индустриалната общност и местната администрация с цел развитие на
иновационните предприятия в приоритетните сектори на областта.
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2.

Допустими кандидати:



физически лица, които искат да започнат собствен бизнес;



стартиращи компании от всички сфери на икономическа дейност;



МСП от всички сфери на икономическа дейност, които искат да

експериментират с нови услуги/ продукти или направления.

3.

Допустими дейности:



разработване на бизнес план;



експертна помощ при развиване на бизнес идея;



бизнес консултации;



защита на интелектуалната и индустриална собственост;



финансово-счетоводни услуги и консултации;



маркетингови консултации;



обучение в различни направления;



информационно-ресурсни услуги;



организиране на срещи и работни семинари;



консултации свързани с идентифициране на подходящи източници

на финансиране;


информиране

и

организационно

съдействие

за

участието

в

различни мероприятия – панаири, изложения, конференции и др.;


съдействие при установяване на бизнес контакти (връзки с

търговски

агенти,

дистрибутори,

университети

и

изследователски

институти, съдействие при сключване на договори за сътрудничество и
създаване на joint ventures).
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4.

Начин и документи за кандидатстване

Кандидатства

се

директно

към

Бизнес

инкубатор

–

Варна

към

Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), като
проектните предложения се подават чрез попълване на електронен формуляр за
кандидатстване,

който

може

да

се

открие

на

следния

линк:

https://goo.gl/forms/eBvAuXgfQywLAq5z1

5.

Срокове

Приемът на заявления по програмата през 2018 година е текущ с 3
междинни срока за кандидатстване:

 до 30.04.2018 г.;
 до 31.08.2018 г.;
 до 26.11.2018 г.
6.

Контакти

Бизнес Инкубатор – Варна,
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна,
гр. Варна, кв. “Аспарухово”, местност “Малка Чайка”
тел.: +359 52 383700
факс: +359 52 383701
е-mail: office@rapiv.org
www.biv.rapiv.org
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