Ο Διαγωνισμός PowerUp!2020 έχει ανοίξει για αιτήσεις έως τις 5 Μαρτίου 2020!
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το EIT InnoEnergy και υλοποιείται στην Ελλάδα και την
Κύπρο από την KiNNO, το HUB του EIT InnoEnergy για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Το PowerUp!2020 είναι ανοιχτό για start-ups και ΜμΕ από την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη που διαθέτουν προϊόντα και ιδέες στο χώρο της ενέργειας και των έξυπνων
τεχνολογιών, τα οποία επιλύουν προβλήματα του σήμερα, με τεχνολογίες του αύριο!
Αποκλειστικά για τις start-ups, το InnoEnergy υλοποιεί διαγωνιστική διαδικασία εντός του
προγράμματος PowerUp!2020, με χρηματικά έπαθλα ύψους έως 65.000 € και τον τίτλο
του Start-up της Χρονιάς!
Οι θεματικές περιοχές που αναζητούνται είναι:

αλλά ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για όλες τις καινοτόμες ιδέες.
Οι καλύτεροι υποψήφιοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα του
InnoEnergy με επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ και ευρεία υποστήριξη που
περιλαμβάνει:



Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ομάδας



Πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις Ε&Α



Ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση προϊόντων



Διεθνοποίηση, ανάπτυξη επιχειρήσεων και επέκταση της αγοράς



Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά Ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (VCs), επιχειρηματικούς
αγγέλους (Business Angels) και επενδυτικά κεφάλαια του InnoEnergy

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 5 Μαρτίου 2020!
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εδώ: https://powerup.innoenergy.com/apply
Country Bootcamp

Οι ομάδες που θα επιλεχθούν θα κληθούν να συμμετάσχουν στο 2ήμερο bootcamp
προετοιμασίας στις 4 και Απριλίου στα γραφεία της KiNNO στην Αθήνα. Τα έξοδα για
συμμετέχοντες από την Κύπρο θα καλυφθούν από τους διοργανωτές.
Κατά τη διάρκεια του bootcamp κάθε ομάδα θα συνεργαστεί στενά με έμπειρους συμβούλους
και μέντορες για τη βελτίωση της επιχειρηματικής τους ιδέας και την προετοιμασία της
παρουσίασής τους.
Country Final – Greece/Cyprus
Ο Ελληνικός και Κυπριακός τελικός του PowerUp!2020 θα λάβει χώρα στην Αθήνα, Ελλάδα
στις 7 Απριλίου 2020 και περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν σύντομα.
Οι φιναλίστ θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους ενώπιον της κριτικής
επιτροπής του διαγωνισμού και το κοινό, ενώ η κορυφαία ομάδα που θα επιλεγεί θα κληθεί
να λάβει μέρος στον Μεγάλο Τελικό στην Κρακοβία στις 3 Ιουνίου 2020, ο οποίος θα
υλοποιηθεί εντός του Impact'20 – του σημαντικότερου event για τη ψηφιακή οικονομία για
νεοσύστατες επιχειρήσεις, ερευνητές και δημόσιους φορείς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό ελέγξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://powerup.innoenergy.com/en/

