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POLISH-UKRAINIAN HIGH-TECH HUB 2018
Київ знову стане столицею польсько-української співпраці інноваторів та інвесторів. До 16 листопада
п.р. триває набір заявок в рамках проекту-конкурсу Kyiv Tech Hub 2018, скерованого як до українських
стартапів, винахідників i інноваторів, так і до польських інвесторів та інвестиційних фондів. Це друга
такого роду ініціатива, метою якої є створення поштовху для розширення польсько-української
співпраці у сфері фінансування інновацій.
6 грудня п.р. провідні польські інвестори та стартапи з України зустрінуться у Києві на конференції з
метою підбиття підсумків конкурсу. Минулорічне проведення конкурсу завершилося великим
успіхом. З 130 найкращих українських компаній, 35 компаній виступали на сцені в присутності 20
інвесторів з Польщі та України.

ГЕНЕЗА
Ініціатором проекту вже в 2016 році був Відділ сприяння торгівлі та інвестицій Посольства Республіки
Польща у Києві. Проект у 2017 році був успішно завершений за кошти Польської допомоги задля
розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У конференції взяли участь, зокрема, І
заступник Міністра розвитку РП Єжи Квєціньскі, І заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі
України Максим Нефьодов, І заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України В’ячеслав Негода, а також Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Польща в Україні Ян Пєкло.

Сьогодення
У 2018 році до проекту приєднався ще один важливий партнер – фундація «Фонд Співпраці», одна з
найдосвідченіших організацій в Польщі, яка займається наглядом та операційним виконанням
проектів, що фінансуються безпосередньо ЄС. Діяльність фундації має на меті підтримувати розвиток
економічної і соціальної складових Польщі, а також підтримка такого роду ініціатив в Європі, а
особливо – в регіоні СЕЕ (англ. центральна та східна Європа) та в Україні. Протягом 28 років своєї
діяльності фундація під патронатом Польщі та ЄС надала підтримку більш ніж сотні подібних проектів.

МЕТА
Проект Kyiv Tech Hub – це результат симбіозу двох типів очікувань: представники наукових кіл в
Україні шукають фінансування для своїх проектів та шанс виходу на європейські ринки, з другого боку
польський ринок VC шукає нові, перспективні інвестиційні цілі. В умовах зростаючої конкуренції серед

країн на таланти у галузі high-tech , Польща має всі шанси зайняти місце інноваційного центру для
всього регіону.

Як взяти участь у конкурсі?
У рамках проекту кожен український стартап, інноватор, винахідник і автор інноваційного проекту
може подати свій проект до конкурсного розгляду і запланованої зустрічі 6 грудня через заповнення
заявки, яка доступна на сайті http://startuphub.pl/kyivtechhub/ англійською мовою.
Термін оформлення проектів закінчується 16 листопада 2018 року.
Далі фонд Startup Hub Poland проаналізує надіслані проекти та обере 30 найкращих команд для
представлення можливостей їх реалізації з точки зору бізнесу та технологічних рішень в грудні у
Києві. Польські фонди VC, які приймають участь у проекті, матимуть можливість провести бліц-зустрічі
(speed-dating) з представниками кільканадцяти обраних ними проектів. Участь у конференції є
безкоштовна, a автори проектів і інвестори, які зацікавлені в участі, можуть пройти електронну
реєстрацію на інтернет-сторінці заходу.
Новиною в цьому році будуть супровідні проекти:
 Startup Hub: Poland Prize , який надає початкову візу та гранти до 50 000 євро для проектів, які
прибудуть до Польщі.
 Polish-Ukrainian Startup Bridge, оператором якого є фундація «Фонд Співпраці». Основним
завданням фундації є проведення циклів менторінгу для найкращих проектів, які після цього
матимуть можливість зробити презентацію своєї комплексної ідеї під час конференції Kyiv
Tech Hub. Додатково, команда фундації і її експертів займатимуться організацією регіональних
зустрічей („meetup”), будуть активно підтримувати науковців в комерціалізації їх проектів,
запрошувати команди з України на тематичні поїздки до Польщі, допомагати цим проектам у
пошуках відповідних інструментів фінансування. Задля реалізації поставлених цілей, «Фонд
Співпраці» активно співпрацює з учасниками – як приватними, так і державними –
інноваційної індустрії в Україні. Така співпраця є ключовою, оскільки на базі цього досвіду
фундацією буде створений Центр Підтримки Стартапів.

ОРГАНІЗАТОРИ:
 Міністерство Інвестиції і Розвитку РП
 Польське Агентство Інвестицій і Торгівлі
 Фонд Startup Hub Poland

ПАРТНЕРИ:
 Фундація «Фонд Співпраці»
 Польська Агенція з Розвитку Підприємництва
 Польський Інститут у Києві
Проект реалізується за підтримки програми Польська допомога з розвитку Міністерства закордонних
справ Республіки Польща.

Організатори про проект:
Томаш Пісула, Голова правління Польського агентства інвестицій та торгівлі: Польща - це ворота для
українських стартапів до Європи та інших світових ринків. Ми зацікавлені у підтримці розвитку
інноваторів з тих областей, на яких зараз дуже великий попит. До них відносяться постачальники
продуктів і послуг із секторів кібербезпеки, біотехнологій та ІТ. Співробітництво в польськоукраїнській технічній команді може принести багато переваг обом сторонам. Наші компанії та країни
можуть отримати особливо сильну позицію на все більш конкурентному глобальному ринку.
Кшиштоф Сівек, Радник міністра у Міністерстві регіонального розвитку: Польща та Україна мають великі

можливості для співпраці у сфері інноваційної економіки. Немає галузевих обмежень, хоча Україна
традиційно була сильною, зокрема, у таких галузях: ІТ, авіаційна промисловість та космічна, оборонна і
медична. Слабкою стороною є комерціалізація R&D та підтримка нових компаній. Польща може
допомогти подолати цю слабкість, пропонуючи розвинуту інфраструктуру, know-how та капітал. Ми
хочемо перетворити ці синергії на спільні економічні та соціальні переваги.

Бартош Мусяловіч, Директор Польського Інституту у Києві, Ініціатор першого випуску проекту в 2017 році:
Я радий, що вдруге українські інноватори зустрінуться зі своїми польськими колегами в індустрії VC ,
адже ніщо так не створює довіри, як наступні успішні випуски хороших програм. Я сподіваюсь, що для
обох сторін це буде знову цінним досвідом, можливістю дізнатися про нові моделі функціонування на
ринку, але, перш за все, розширити мережу партнерів з обох сторін кордону. Ми раді, що інтерес до
проекту KyivTechHub зростає як з боку окремих проектів, так і їх авторів, а також від організації
підтримки бізнесу в Україні.
Мацєй Садовскі, Голова правління фонду Startup Hub Poland: Після успіху минулорічної конференції KTH,
можна без перебільшення сказати, що інтерес до України в Польщі зростає. Це добре: без взаємної
підтримки не можна говорити про визнання нашого регіону в усьому світі. Близькість культуральна
та безвізові поїздки для українців з біометричними паспортами роблять польських інвесторів все
більш зацікавленими у технологіях саме з України. Новиною також стане програма Poland Prize, в
рамках якої Фонд надаватиме великі гранти українським стартапам та допоможе у випадку візової
проблеми.
Криштоф Ґроховський, Директор фундації «Фонд Співпраці», СЕО венчурного фонду Simpact VC та
Головний Експерт в проекті Polish-Ukrainian Startup Bridge: Майбутні позитивні «сосідські» відносини
Польщі та України мусять спиратись на тісну економічну співпрацю. Багаторічний досвід «Фонду
Співпраці» дозволить нам стати активним медіатором цих відносин. В 2018, і протягом 2019-2020
років компонент Polish-Ukrainian Startup Bridge буде підтримувати українські інноваційні проекти,
оскільки вже сьогодні вони є ключовим елементом економічного благополуччя України. Своєю
діяльністю ми плануємо охопити найважливіші науково-промислові центри в Україні, а також
мотивувати ключові організації, що займаються підтримкою бізнесу, на місцях. Результатом такої
діяльності стане міст, що поєднує польські інвестиційні ресурси з українськими проектами.

Більше дізнатися про минулорічний конкурс Kyiv Tech Hub 2017 можна, переглянувши відео за
посиланнями:

PL:

https://www.youtube.com/watch?v=kGVQ8MmfVSM

UA:

https://www.youtube.com/watch?v=YjpSMxJ2BJ0

EN:

https://www.youtube.com/watch?v=iIEaMnKv2bg

За нижченаведеними посиланнями можна знайти репортаж Польського Інституту у Києві (канал ICTV):

https://www.youtube.com/watch?v=z0k_-6Wk5BE&t=136s
https://www.facebook.com/InstytutPolskiKyiv/posts/2734127383279567
https://www.youtube.com/watch?v=TZucib8uopU&t=0s&list=PLxo0E1sh7GdOvKgDB209XYvOcnYxC8ft0&inde
x=3
https://www.facebook.com/InstytutPolskiKyiv/posts/2738269956198643
https://www.youtube.com/watch?v=uAuVJ7r2wMw&list=PLxo0E1sh7GdOvKgDB209XYvOcnYxC8ft0&index=4
&t=6s
https://www.facebook.com/InstytutPolskiKyiv/posts/2742521242440181

