Warszawa, 1 grudnia 2020 r.

ZAPYTANIE O CENĘ USŁUG KOORDYNATORA/DYREKTORA SCOUTINGU I ANALITYKI
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 Koordynatora/Dyrektora Scoutingu i Analityki
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 Koordynatora/Dyrektora Scoutingu i Analityki będzie należało:
• Odpowiedzialność za organizację i zarządzanie programem scoutingu startupów
do programu.
• Odpowiedzialność za wdrożenie i kontrolę całościowej metodyki analitycznej na
potrzeby akceleratora w celu wsparcia fazy pre-, akceleracji i postakceleracji.
• Prace w zespole zarządzającym akceleratorem.
Zakres obowiązków w zakresie scoutingu:
• Zarządzanie działaniami scoutingowymi.
• Współdecydowanie o przebiegu procesu scoutingu oraz zasadach naboru i selekcji
do programu.
• Kontrola jakości pracy wewnętrznych scoutów i zewnętrznych partnerów
zaangażowanych w scouting na rzecz programu w fazie pre- i akceleracji.
• Współdecydowanie wraz z Dyrektorem Programu Akceleracji o doborze ekspertów
i partnerów do działań scoutingowych.
• Reprezentowania akceleratora w kontaktach zewnętrznych w fazie scoutingu.
• Wspieranie akceleratora w budowaniu strategicznych ram sourcingowych w kraju i
zagranicą (inne akceleratory, fundusze, partnerzy technologiczni, partnerzy
biznesowi, dalsi partnerzy).
Zakres obowiązków w zakresie metodyki analitycznej:
• Zarządzanie działaniami analitycznymi.
• Decydowanie o doborze metodyki analitycznej na potrzeby akceleratora w fazach
pre-, akceleracji i postakceleracji (narzędzia analityczne: rodzaje i zawartość).
• Kontrolowanie jakości pracy wewnętrznych analityków i zewnętrznych partnerów
zaangażowanych w prace analityczne na rzecz programu pre- i akceleracji.
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•

Współdecydowanie wraz z Dyrektorem Programu Akceleracji o doborze ekspertów
i partnerów do działań analitycznych.

Orientacyjny czas zaangażowania w ujęciu miesięcznym: 50 godzin
Planowany okres realizacji projektu – 32 miesiące.
Wymagane kompetencje
Wymagania minimum:
• Projektowanie i wdrażanie projektów pre- i akceleracyjnych z udziałem
zagranicznych startupów z różnych krajów.
• Projektowanie i wdrażanie narzędzi w zakresie scoutingu oraz metod
analitycznych do analizy startupów na potrzeby market/commercial due
dilligence.
• Realizacja programów akceleracyjnych – minimum 1 program w ramach kluczowej
roli zarządczej.
• Doświadczenie we współpracy z zagranicznymi inwestorami potwierdzone
konkretnymi programami/formatami tj. programy treningowe, akceleracyjne,
demo-days, etc.
• Doświadczenie we współpracy z zagranicznymi partnerami technologicznymi i
biznesowymi.
• Doświadczenie w tworzeniu i realizacji analiz typu Commercial/Market Due
Dilligence Potwierdzona międzynarodowym szkoleniem/certyfikatem wiedza w
zakresie zarządzania programami akceleracyjnymi/inkubacyjnymi.
• Potwierdzona międzynarodowym szkoleniem/certyfikatem wiedza w zakresie
opracowywania analiz rynkowych, biznesowych, technologicznych.
• Potwierdzona międzynarodowym szkoleniem/certyfikatem wiedza w zakresie
rozwoju produktów.
• Znajomość języka angielskiego i dodatkowego języka obcego z krajów Unii
Europejskiej na poziomie bardzo dobrym.
• Doświadczenie w pracy w zagranicznym kraju innym niż Polska przez przynajmniej
7 lat.
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”
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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 Koordynatora/Dyrektora Scoutingu
i Analityki”.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków przyszłej realizacji zadania
oraz unieważnienia zapytania o cenę bez podania przyczyny.
Szczegóły realizacji zadania zostaną zawarte w umowie z przyszłym Wykonawcą, która
zostanie zawarta na podstawie postępowania, które może zostać przeprowadzone, w
przypadku otrzymania dofinansowania projektu, w trybie przewidzianym 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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