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Přihlašte se do Concordia Design Akcelerátoru 
a získejte grant 65  000 EUR

Zlínský kreativní klastr se stal mezinárodním partnerem Concordia Design Akcelerátoru, unikát-
ního programu pro projekty, které podpoří společnost a firmy v postcovidové ekonomice.

Concordia Design Akcelerátor je navržen tak, aby pomohl začínajícím podnikům urychlit růst jejich 
businessu a dosažení mezinárodního úspěchu.

Program poskytuje všechno, co dynamická rostoucí firma potřebuje:

- peníze pro rozvoj (kapitálový příspěvek až do výše 65 000 EUR),
- přístup ke spolehlivým obchodním partnerům,
  (+15 průmyslových partnerů, +5 investorů do rizikových podniků),
- podpora mentorů (+20),
- asistence s  vyřízením formalit.

Zahraniční startupy (založené osobami bez polského občanství) jsou vítány k   založení firmy ve 
Vratislavi (Polsko), jednom z  největších startupových hubů ve Střední a Východní Evropě. Přesídlení 
firmy přitom není nutné. Je možno pracovat na dálku.

Zakladatelé mohou v   rámci programu očekávat až 13 měsíců intenzivní a fascinující práce. 
Akcelerátor je propojí s průmyslovými partnery, kteří ověří jejich navrhované řešení, nebo 
s  investičními fondy, které budou mít zájem o investici do jejich projektu. Startupy budou praco-
vat se zástupci celosvětově renomovaných společností, zkušenými investory a podnikateli, kteří 
vyšlapali cestu, kterou nyní startupy kráčí.

Akcelerátor preferuje týmy zaměřené na umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a smart
cities, což však neznamená, že vylučuje jiná témata.



CONCORDIA
DESIGN

www.kreativnizlin.cz

Stojí Váš produkt nebo služba za to? 

Přihlaste se do programu Concordia Design Akcelerátor:

https://accelerator.concordiadesign.pl

Přihlášky do prvního kola výzvy mohou být podávány do 6. 9. 2021. Celý program však potrvá až 
do října 2023 a budou během něj vyhlášeny další čtyři výzvy k  předkládání projektů.

Více informací se dozvíte v  přiložené prezentaci. 

Kontaktní osobou je:

Michał Karbowiak
m.karbowiak@concordiadesign.pl
+48 887 778 560

Budeme rádi, když bude výzva přínosná pro Vás nebo pro nějaký ambiciózní startup z  Vašeho okolí.

Zlínský kreativní klastr, z.s.
Ing. Čestmír Vančura, prezident


