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MAZOVIAN Startup to wyjątkowy program akceleracyjny
skierowany do innowacyjnych i odpowiedzialnych społecznie
startupów z Mazowsza.
Założeniem projektu jest kompleksowe wsparcie i przyspieszenie
rozwoju startupów. Organizatorem projektu jest Województwo
Mazowieckie, a jego realizatorem - Youth Business Poland.

Mentoring i szkolenia z ekspertami
Wsparcie partnerów – międzynarodowe i lokalne organizacje
biznesowe
Dostęp do sieci inwestorów i funduszy inwestycyjnych
Nagrody ﬁnansowe dla najlepszych startupów - łącznie 75 000
zł
Program oferuje wsparcie startupom pozytywnego wpływu, czyli
takim, które łączą w sobie misję społeczną z innowacyjną
technologią. W III edycji programu chcemy skupić się na
rozwiązaniach, które pomagają w zapobieganiu zmianom
klimatycznym oraz wspierają odpowiedzialny rozwój sektora rolno-

spożywczego. Przykładowe rozwiązania mogą dotyczyć: zielonych
technologii, zrównoważonej produkcji i uprawy, ekologicznej
żywności, odpowiedzialnej produkcji, redukcji śladu węglowego.

Nie czekaj - rekrutacja trwa tylko do 31 sierpnia!
Tu znajdziesz formularz zgłoszeniowy!
Grupa odbiorców: projekty biznesowe bez zarejestrowanej
działalności gospodarczej oraz młode ﬁrmy w początkowej fazie
rozwoju, działające nie dłużej niż 3 lata. Projekt jest dostępny dla
mieszkańców woj. mazowieckiego.
Planowana liczba uczestników: 30 projektów (uczestnicy będą
podzieleni na dwie grupy ze względu na etap rozwoju - grupa pre
seed oraz grupa seed).
Czas trwania programu: czerwiec – grudzień 2022
Założenia programu MAZOVIAN Startup:
organizacja warsztatów STARTUP CAMP w Warszawie, Płocku i
Radomiu oraz on-line w celu zainspirowania potencjalnych
uczestników do udziału w programie
wsparcie doświadczonych Mentorów, którzy są liderami biznesu
i specjalistami z branży w doprecyzowaniu i weryﬁkacji modelu
biznesowego
nagroda dla najlepszych startupów w wysokości 75 000 zł a
także nagrody Partnerów
profesjonalna i dopasowana ścieżka warsztatów – indywidualnie
tworzona w oparciu o metodykę Lean Startup Customer
Development i Business Model Canvas
wsparcie w rozwoju dzięki zaangażowaniu partnerów
biznesowych, korporacyjnych oraz branżowych;
rozwój sieci kontaktów biznesowych, możliwość nawiązania
współpracy z korporacyjnymi partnerami biznesowymi
MAZOVIAN Startup Demo Day – prestiżowe wydarzenie dla

Mentorów, Inwestorów i Partnerów programu połączone z
prezentacją najlepszych startupów (w formie pitch), które
odbędzie się pod koniec akceleracji w grudniu 2022
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