Warszawa, 1 grudnia 2020 r.

ZAPYTANIE O CENĘ USŁUG DYREKTORA PROGRAMU AKCELERACJI
Krajowa Izba Gospodarcza na potrzeby przyszłej realizacji projektu w ramach działania 2.5
Programy akceleracyjne – Poland Prize Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 ogłasza zapytanie o cenę usług Dyrektora Programu Akceleracji w planowanym
akceleratorze KIG. Celem konkursu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów
do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i
włączenia w polski ekosystem start-upowy.
Zakres obowiązków
Do obowiązków Dyrektora Programu Akceleracji będzie należało:
• Odpowiedzialność za zarządzanie programem, we współpracy z Dyrektorem
Zespołu Zarządzającego odpowiada za zarządzanie interesariuszami i ich
oczekiwaniami względem programu, w szczególności:
o współpracę z Odbiorcami Technologii, Funduszami Inwestycyjnymi,
o spełnienie oczekiwań PARP względem programu akceleracji.
• Odpowiedzialność za jakość i przebieg realizowanego procesu akceleracji oraz
koordynację pilotażowych wdrożeń.
• Odpowiedzialność za zdefiniowanie standardów i wymagań jakościowych dla
dostarczanych usług wsparcia w obszarze technicznym i biznesowym.
• Organizacja prac podległych zespołów złożonych opiekunów startupów, ekspertów
ds. wdrożeń oraz mentorów i ekspertów technologicznych.
• Zarządzanie zespołem opiekunów startupów (partnerstw) oraz ekspertów ds.
wdrożeń, ekspertów technologicznych i mentorów biznesowych.
• Działanie w ramach ustalonego zakresu zadań i budżetu.
• Analizowanie przebiegu procesu akceleracji w ramach poszczególnych rund i
proponuje udoskonalenia zwiększające szanse powodzenia programu.
• Nadzorowanie prac opiekunów startupów, organizuje wsparcie merytoryczne i
dobór opiekunów.
• Nadzorowanie jakości realizowanych usług.
• Dobór ekspertów.
• Odpowiedzialność za dobór narzędzi i metod.
Orientacyjny czas zaangażowania w ujęciu miesięcznym: 50 godzin
Planowany okres realizacji projektu – 32 miesiące.
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Wymagane kompetencje
Wymagania minimum:
• Projektowanie i wdrażanie projektów akceleracyjnych.
• Realizacja programów akceleracyjnych – minimum 1 program w ramach kluczowej
roli zarządczej.
• Doświadczenie w udzielaniu pomocy publicznej – udział w minimum 2 różnych
programach/projektach, w ramach których udzielano grantów beneficjentom
końcowym.
• Udzielanie grantów beneficjentom – formalne podpisywanie umów.
• Doświadczenie we współpracy ze Startupami i udzielania wsparcia Startupom.
• Doświadczenie we współpracy z Funduszami Inwestycyjnymi.
• Doświadczenie w negocjowaniu umów inwestycyjnych oraz prowadzenia
procesów Due Dilligence.
• Doświadczenie we współpracy z korporacjami, Odbiorcami Technologii w ramach
wspólnych projektów, przedsięwzięć.
• Doświadczenie w zarządzaniu zespołami.
• Znajomość rynku Startupowego i rynku Funduszy.
Wymagane dokumenty
• CV
• Skan formularza ofertowego (stanowiącego załącznik do zapytania) zawierający
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
zapytania o cenę usługi na potrzeby realizacji projektu pod roboczą nazwą
„Akcelerator KIG”
Termin i sposób przesyłania dokumentów: dokumenty należy przesłać drogą
elektroniczną do 8 grudnia 2020 roku godz. 17.00 na adres e-mail bberesinski@kig.pl,
umieszczając w tytule e-maila „Zapytanie o cenę usług Dyrektora Programu Akceleracji”.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków przyszłej realizacji zadania
oraz unieważnienia zapytania o cenę bez podania przyczyny.
Szczegóły realizacji zamówienia zostaną zawarte w umowie z przyszłym Wykonawcą,
zawartej na podstawie postępowania, które może zostać przeprowadzone, w przypadku
otrzymania dofinansowania, w trybie przewidzianym w umowie o dofinansowanie
projektu i wytycznych konkursowych.
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 604 543 336
lub drogą mailową bberesinski@kig.pl
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