ClimateLaunchpad 2017
Присъединете се към ClimateLaunchpad - най-мащабният
международен конкурс за стартиращи зелени бизнес идеи
ClimateLaunchpad е част от програмата на най-голямото публично-частно
партньорство, създадено по инициатива на Европейския съюз и насочено към борба
с климатичните промени чрез иновации – Climate-KIC. Конкурсът привлича таланти в
сферата на чистите технологии и им помага да имплементират решенията си за справяне
с климатичните изменения, както и да превърнат своите идеи в бизнес с глобален
потенциал.
В ClimateLaunchpad през 2017 г. се включват над 35 страни от цял свят, като за
поредна година България не прави изключение.
В периода април-юли ще се проведе националната кампания по набиране,
одобряване и обучение на най-добрите български cleantech стартиращи фирми, като ТОП
3 български екипа ще имат право да вземат участие на международния финал в Кипър през
октомври 2017.

Кой може да участва в ClimateLaunchpad:
✓ Всеки с идея в сферата на чистите технологии
Критерии за допустимост:
✓ Участниците нямат свой собствен бизнес или имат такъв, на не повече от 1 година
✓ Бизнес идеята не е привлякла средства надвишаващи € 200,000
✓ Все още не са продадени продукти, решения или прототипи при търговски условия.
Важни дати за ClimateLaunchpad Bulgaria:
Старт на кампанията и промотиране на национално ниво
Краен срок за подаване на кандидатури
Селектиране на 10 стартиращи фирми
Провеждане на двудневен национален Boot Camp с едни от найизвестните ментори в Европа в сферата на cleantech технологиите
Провеждане на 6 coaching сесии за подготовка за Национален
финал
Национален финал, представяне пред национално жури и избор
на
ТОП
3
стартиращи
фирми
в
България!
Събитието ще се проведе в София Тех Парк
Световни финали в Кипър

Април 2017 г.
14 Май 2017 г.
30 Май 2017 г.
7-8 Юни 2017 г.
Юни 2017 г.
Първата седмица на Юли 2017
г.
Октомври 2017 г.

За повече информация, моля разгледайте официалната брошура на конкурса или се
свържете с екипа на Cleantech Bulgaria.
За контакти:
Ели Щерева, Проектен координатор
eli@cleantech.bg
+359899290887

