Projekt pilotażowy e-Pionier
Założenia
Program
będzie
przedsięwzięciem
Centrum
oraz
wyspecjalizowanych
Akceleratorów,
zakładającym
wykorzystanie
formuły
zamówień
przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).
Projekt wspierać będzie pomysły rozwiązujące
problemy istotne społecznie lub gospodarczo
i bazujące na narzędziach oferowanych przez
technologie
informacyjno-komunikacyjne
w modelu PCP.
Model ten odbiega od standardowej procedury
zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się
specyfikacji zamawianego produktu lub usługi.
W ramach PCP zamawiający zgłasza pewien
problem, na który na rynku nie ma odpowiedzi
w postaci zidentyfikowanego rozwiązania.

Instytucja publiczna
PROBLEM

AKCELERATOR
Dofinansowanie 8-12 mln PLN – 80%
Wkład własny – 20%

Rozwiązanie to zostanie dopiero opracowane
przez ostatecznych odbiorców instrumentu.

Dla kogo?

Zespół interdyscyplinarny

Projekt
skierowany
jest
do
zespołów
interdyscyplinarnych, których członkami będą
m.in. programiści.
Podmiotami pośredniczącymi będą wybrane przez
NCBR Akceleratory, których głównym zadaniem
będzie
kojarzenie
instytucji
publicznych
z zespołami interdyscyplinarnymi, tworzącymi
rozwiązania odpowiadające na konkretne problemy
społeczne i gospodarcze.

Rozwiązanie (MVP)

Na co?
Zespoły interdyscyplinarne będą korzystać z kompleksowych usług Akceleratora, który
otrzyma wsparcie na:
 weryfikację pomysłów w fazie proof of principle (prowadzenie weryfikacji
technologicznej i biznesowej proponowanych rozwiązań),
 stworzenie MVP (minimum viable product – produktu o minimalnej koniecznej
funkcjonalności) w środowisku testowym instytucji zgłaszającej problem,
 prowadzenie profesjonalnych usług z zakresu m.in. rozwoju technologii, designu,
 prowadzenie doradztwa w zakresie praw własności intelektualnej, w zakresie prawa
korporacyjnego czy w zakresie controllingu i finansów,
 coaching, mentoring z udziałem doświadczonych praktyków,
 zapewnienie kanałów pogłębiania wiedzy i rozwój kompetencji poprzez możliwość
udziału np. w warsztatach, seminariach, czy też wizytach studyjnych (w kraju i za
granicą),
 usługi business development, polegające na opracowaniu wstępnej strategii
i analizy rynku,
 zbadanie możliwości przyszłej komercjalizacji rozwiązania, rozumianej jako
założenie spółki prawa handlowego (w tym możliwości otrzymania wsparcia
kapitałowego pochodzącego z funduszy UE).

Korzyści
Będzie to pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań
w modelu zamówień przedkomercyjnych.
Programista decydujący się na akcelerację stworzonej przez siebie technologii
w obszarze TIK uzyska nie tylko szansę na przyszłe rozwinięcie własnej firmy
technologicznej, ale poprzez współpracę z Akceleratorem i NCBR otrzyma dostęp do
całego ekosystemu działań przeznaczonych do rozwijania współpracy biznesu i nauki.

