Impact. Innowacja.
2020-21

Zmieniaj świat z pulą inwestycji do
400,000 PLN!

AIPomysł
Impact. Innowacja.
Program uczelniany

Największy krajowy uczelniany program kreowania i
rozwijania przedsiębiorczości społecznej wśród
studentów.

CZYM JEST KONKURS AIPOMYSŁ?
12- miesięczny cykl tworzenia pomysłów i rozwiązań biznesowych nastawionych na poprawę funkcjonowania świata.
GENEROWANIE POMYSŁÓW / RESEARCH / TESTOWANIE

BUDOWANIE START-UPU
Cykl postprogramowy

12 miesięcy
IDENTYFIKOWANIE
WYZWANIA

BUDOWANIE
ZESPOŁÓW &
GENEROWANIE
POMYSŁÓW

Wybrani Partnerzy
Konkursu

BUDOWANIE
ROZWIĄZANIA/
MODELU
BUSINESOWEGO

KONKURS I
PITCHING

PRE-INKUBACJA
MENTORING

SEED FUNDING &
NAGRODY

AKCELERACJA /
KONTYNUACJA
WSPARCIA

KRAJOWY 12-MISIĘCZNY CYKL PREINKUBACJI

Październik

Listopad

Styczeń 30

Styczeń 20

Luty

Marzec-Sierpień

Październik

Link rejestracyjny krajowy - możliwość aplikowania na każdym etapie konkursu i inkubacji
OGŁOSZENIE

Co dostarcza
uczestnik konkursu
na każdym etapie?

Kto jest
uczestnikiem
konkursu?

1. RUNDA

PLANOWANIE EVENTU*

PÓŁ-FINAŁ

PRE-INKUBATOR

FINAŁ ONLINE

FORMULARZ + Pitch
Deck

PITCH ONLINE
(Opcja)

PITCH Deck + VIDEO

CO-PIĄTKOWY PITCH
EWALUACJA POSTĘPU

PITCH

40 pomysłów kwalifikuje
się do półfinału.
min 2 z każdego
uniwersytetu.**

min 10 pomysłów z
każdego uniwersytetu
konkuruje o wejście do
półfinału.
min 2 z każdego
uniwersytetu kwalifikuje
się do półfinału.

40+1 pomysłów
konkuruje o wejście do
pre-inkubatora

10 pomysłów bierze udział
w pre-inkubatorze
i konkuruje o wejście do
Finału

5 pomysłów zostaje
zaprezentowanych

Studenci i aktywni uczestnicy
uniwersytetów (pracownicy naukowi)
- zespołowo i indywidualnie

Niezarejestrowane startupy z poza
środowiska uczelnianego
- tylko zespołowo (tylko z udziałem
studenta / pracownika naukowego
leadera)

AIP Seed zainwestuje od
100 tys. do 400 tys

DZIAŁANIA I ELEMENTY KONKURSU

Październik

Listopad

Styczeń 20

Styczeń 30

Luty

Marzec-Sierpień

Październik

Link rejestracyjny krajowy - możliwość aplikowania na każdym etapie konkursu i inkubacji
ROZWÓJ + START

OGŁOSZENIE

Lokalna Rekrutacja

Broadcast

Centralna Promocja

Nagroda

1. RUNDA
Pozyskiwanie
rejestracji lokalnie i
krajowo
Formacja zespołów

PLANOWANIE
EVENTU
Lokalnego*
Runda lokalna online
Lokalni Jurorzy
Ogłoszenie zwycięzców

PÓŁ-FINAŁ

PRE-INKUBATOR

AIPomysł Półfinał
Online

Co-tygodniowy pitch

Prezentacje

Mentoring

Zaproszona cała
społeczność

Networking
Mentoring i konsultacje

FINAŁ ONLINE

Ogłoszenie pofinałowego programu
akceleracji i wsparcia
Ogłoszenie kolejnego
cyklu konkursu 2022

Udział i zaangażowanie uniwersytetu / partnera inkubacji lokalnej:

Udział i zaangażowanie AIP:

Workshopy
Sesje
Mentoring
Konsultacje

Workshopy
Sesje
Mentoring
Konsultacje

Wzajemne uzupełnianie się jednostki przyuczelnianej i AIP

STUDENCI ROZWIJAJĄ POMYSŁY, KTÓRE ZAWIERAJĄ
WSOBIE TRZY KLUCZOWE ELEMENTY STARTU-PU
STUDENT LEADER
LUB
ABSOLWENT +
STUDENT LEADER

> Studenci identyfikują
wyzwanie, nad którym
chcieliby pracować
> Selekcjonujemy najlepsze
pomysły i rozwiązania
zgłaszane przez studentów
indywidualnie lub zespołowo.

>>

1-OSOBOWA REPREZENTACJA
LUB
ZEZPÓŁ 3-4 OSOBOWY

Dochodowość

-

-

Innowacja

Zyskowność
Wyzwanie

POMYSŁY
Poprawa jakości życia
STARTUPY

Wybrani Partnerzy
Medialni

>>

Micro

ZAPROJEKTOWANIE I DYSTRYBUCJA NAGRÓD
Zarejestruj się wnieś zgłoszenie

Otrzymujesz:
1. Mail potwierdzający
2. Więcej informacji
3.
Kolejne kroki i
deadliny

Odeślij formularz
zgłoszeniowy do 20.1.20

Dostęp do Webinaru z
Darkiem Żukiem

Bierz udział w rundzie
lokalnej - event online
do 30.1.2021
Możliwość prezentacji w
rundzie lokalnej

Mentoring Lokalny - Partner przyuczelniany
Mentoring - Partner AIP*

Mentoring - Partner AIP*

Bierz udział w Półfinale event online (40+1) 30.2.2021
Możliwość prezentacji w
Półfinale

Bierz udział w PreInkubatorze (10+1)
1.3-30.8.2021

6 ms - Program dla
uczestników

Mentoring i konsultacje SEED:
Modelu biznesowego,
Ścieżki finansowania,
Materiałów inwestorskich.
Mentoring - Partner AIP*

Wejście do Finału event online (5) 1.10.2021

Nagroda główna
SEED w wysokości do
400,000 zł
Akceleracja, coaching,
mentorship,
Rejestracja spółki

Piątkowy Pitch
Dostęp do Dashboard i darmowych sesji

Dla wszystkich
Niewyselekcjonowanych

Dla wszystkich
Niewyselekcjonowanych

Otrzymaj 2. szansę

Otrzymaj 2. szansę

Aplikuj ponownie

Aplikuj ponownie
Certyfikaty
Wywiady i publikacje

CZYM JEST PRE-INKUBATOR AIPOMYSŁU?
Każdy uczestnik konkursu otrzyma certyfikat udziału w konkursie. Wybrane startupy otrzymują 6miesięczny dostęp do najwyższej jakości zasobów krajowych:

DLACZEGO WARTO BRAĆ UDZIAŁ?

Target:
40 uczelni

Zasięg Programu
Uczelnianego
min 10 uczelni

Zasięg 1 uczelni i
innowacyjnych
jednostek
przyuczelnianych

Zasięg promocyjny
AIP: 53.000 fanów

Angażując się w działania:
•zwiększaj szanse studentów w największym krajowym konkursie o nagrodę do 400,000pln.
•promujesz ideę przedsiębiorczości społecznej
•pomagasz studentom stać się niezależnymi przedsiębiorcami i leaderami
•inspirujesz do działania lokalnie i tworzysz lokalny pipeline pomysłów i rozwiązań, startupów
•wykorzystujesz lokalne i krajowe zasoby i możliwości rozwojowe by wspierać swoich przedsiębiorców
•promujesz swoje działania i działania lokalnego wsparcia inkubacyjnego wśród przedsiębiorców
•zyskujesz widoczność lokalną i krajową

Zostań Head-em AIPomysłu
krajowym programie uczelnianym!

REPREZENTUJ AIPOMYSŁ - ZAANGAŻOWANIE
INDYWIDUALNE
Zapraszamy Cię do budowania i wzmacniania ekosystemu
innowacji społecznej.
Twoim celem jest:
• pozyskanie min. 20 rejestracji do 20 stycznia

Katarzyna Kowalska
Head of AIPomysł
Uniwersytet XYZ

Wsparcie jakie otrzymasz od AIP:
• Otrzymasz narzędzia do promocji konkursu
• Otrzymasz narzędzia do zorganizowania online eventu
• Otrzymasz narzędzie do selekcji pomysłów
• Bierzesz udział w Webinar wdrażający: Termin TBD

Twoja rola:
- Promuj możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej i
konkurs krajowy o pulę 400,000 PLN wśród studentów i
startupów, i na przyuczelnianych centrach inkubacji i
innowacji
- Zorganizuj pitch event online lokalnie i angażuj Jurorów
lokalnych ze środowiska akademii i biznesu*

Okres Twojego zaangażowania:
• 7 listopad - 30 styczeń 2021
Wymagania:
• Inicjatywa

* Przy min 20 rejestracjach: ZAKRES
DZIAŁAŃ ORGANIZACJI DO USTALENIA.
WSPARCIE ZESPOŁU AIP BĘDZIE
UDZIELANE.

Kolejne Kroki:
• Prześlij swoje zdjęcie do 7.11.2020

Nazwa Uczelni

Logotyp
Partnera

REPREZENTUJ AIPOMYSŁ - ZAANGAŻOWANIE
INDYWIDUALNE

Zainspiruj przedsiębiorców do działania jako Head AIPomysłu. Pomagaj przedsiębiorcom konkurować o atrakcyjną
nagrodę główną.
Pakiet korzyści udziału w pierwszym etapie (mniej niż 20 startupów):
•umieść swój profil na stronie AIPomysłu i mediach społecznościowych
•promuj swój uniwersytet/centrum innowacji/inkubacji poprzez umieszczenie logotypu na materiałach marketingowych
przy przeprowadzanej przez Ciebie promocji lokalnej
•angażuj lokalnych partnerów (CTT/Inkubator) w działania konkursu i mentoring lokalnie
•zostań częścią krajowej społeczności przedsiębiorców poprzez udział w sesjach networkingowych
Listopad 2020 - Październik 2021
Pakiet korzyści udziału w drugim etapie konkursu (min. 20 startupów):
•zostań mentorem biznesowym AIP: otrzymuj dostęp do szkoleń
•podziel się działaniami lokalnej inkubacji na mediach społecznościowych AIP
•promuj startupy pochodzące z Twojej Uczelni na mediach społecznościowych
•otrzymuj zaproszenia na wydarzenia i transmisje live z partnerami AIP by promować przedsiębiorczość i działalność
Uczelni.
Styczeń 2020 - Październik 2021

Zostań Partnerem

przy AIPomysł Półfinał / Finał!

WSPÓŁPRACUJ Z AIPOMYSŁ - ZAANGAŻOWANIE
ORGANIZACJI
Zapraszamy do Współpracy Partnerskiej. Łączymy siły i
zasoby w celu stworzenia najlepszych warunków dla
tworzenia rozwiązań innowacyjnych.
Pozyskanie największej ilości rejestracji do 20 stycznia 20202 z pośród
wszystkich jednostek w Polsce wiąże się z dodatkowymi korzyściami
partnerskimi.

Zostań Partnerem Półfinału

Zostań Partnerem Finału

Logotyp
Partnera

WSPÓŁPRACUJ Z AIPOMYSŁ - ZAANGAŻOWANIE
ORGANIZACYJNE
Pomagaj startup-om zmieniać świat na lepsze. Współpracuj z AIP i udostępniaj pomysłom możliwości biznesowe.
A Pakiet korzyści w zależności od liczby pozyskanych startupów:
•otrzymaj korzyści indywidualnego udziału
•zostań Krajowym Partnerem Konkursu w Półfinale (2. runda online pitch wszystkich pomysłów z całej Polski styczeń/luty)
•umieść swój logotyp na stronie konkursu, i link odnoszący się do strony internetowej Uczelni jako Partnera i w
krajowej komunikacji na mediach społecznościowych
•umieszczaj informacje o współpracy w materiałach prasowych o tematyce związanej z działalnością AIP.
•otrzymuj wzmianki w publikacjach online i bierz udział w wywiadach
B Pakiet korzyści przy największej liczbie pozyskanych pomysłów
•otrzymaj korzyści indywidualnego udziału - 12 miesięcy
•otrzymaj korzyści pakietu A
•popularyzuj swój inkubator i centrum innowacji na skalę krajową poprzez działania marketingowe Twojego logotypu
na oficjalnych kanałach AIP i stronie głównej
•zostań Krajowym Partnerem Konkursu w Finale (3. runda online pitch - październik)
•zostań speakerem

Chcecie wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
T.: 533 316 293
E: ewelina.janus@aip.link

