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Współpracuj 
z najlepszymi 

rozwiń swój start-up

Dołącz 
do przemysłowej 
rewolucji
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Dlaczego Warto aplikoWać Do kpt scaleup?

jak zaopiekujeMy się tWoiM start-upeM?

jak przygotoWać Dobre zgłoszenie Do akceleratora 
kpt scaleup?

Współpracuj z najlepszyMi

jakicH poMysłóW szukaMy?

kpt scaleup FaQ

Dlaczego kpt scaleup jest najlepszyM akceleratoreM 
inDustry 4.0?

jak WłaŚciWie przygotoWać się Do rozMóW rekrutacyjnycH?

Wystarczy tak niewiele
Każdy, nawet najbardziej złożony proces zaczyna się prostą 
czynnością. Trzeba wcisnąć przycisk. Przesunąć przełącznik. 
Stuknąć w klawisz. W ten sposób inicjowany jest skomplikowany  
łańcuch zdarzeń, którego efekty niosą zmianę i budzą podziw. 
Dziś zachęcam Was do wykonania właśnie tego pierwszego 
kroku, rozpoczynającego dla Waszego start-upu zupełnie nową 
jakość, otwierającego zamknięte do tej pory drzwi i stwarzającego 
możliwości, które wcześniej pozostawały poza Waszym zasięgiem.
Zapraszam Was do udziału w programie akceleracyjnym 
KPT ScaleUP. Jesteśmy największym w Polsce akceleratorem 
dla Przemysłu 4.0. Założenia czwartej rewolucji przemysłowej  
wcielamy w życie właśnie ze start-upami, które swoją ofertę kierują 
do polskich zakładów, fabryk i firm produkcyjnych. Naszymi part-
nerami są giganci przemysłu, którzy będą z Wami bezpośrednio 
współpracować przy wdrażaniu Waszych rozwiązań. Do tej pory 
wsparliśmy aż 34 start-upy – dlaczego Wasz nie miałby być kolej-
nym?
Zachęcam Was do wykonania tego pierwszego ruchu, którego 
efekty mogą przerosnąć Wasze najśmielsze oczekiwania. Włączcie 
się z nami w rewolucję przemysłową. Włączcie się w akcelerację 
KPT ScaleUP.
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operatore M  akceleratora 
jest k rako Wski p ark 

t ec Hnologiczny

kpt scaleup jest największym i najlepiej rozpoznawalnym 
w polsce akceleratorem dla przemysłu 4.0, gwarantującym 

start-upom współpracę z renomowanymi polskimi 
firmami przemysłowymi, działającymi na globalną skalę oraz 

oferującym najwszechstronniejsze wsparcie w postaci 
konsultingu oraz mentoringu.

Dlaczego Warto 
aplikoWać 
Do kpt scaleup?

Wersja skrócona
KPT ScaleUP jest najlepiej rozpoznawalnym w Polsce akcele- 
ratorem dla Przemysłu 4.0. Gwarantuje start-upom współpracę  
z renomowanymi polskimi firmami przemysłowymi, które działają  
na globalną skalę. Oferuje wszechstronne wsparcie w postaci kon-
sultingu i mentoringu.

Wersja rozbudowana
Wsparcie na bogato
Każdy z akcelerowanych start-upów otrzymuje imponujący pakiet 
wsparcia: do 200 000 złotych w gotówce oraz warty 50 000 zł pakiet 
konsultingu, wyjazdu studyjnego, warsztatów i indywidualnego men-
toringu z najbardziej rozchwytywanymi biznesowymi doradcami.

Doborowe towarzystwo
Partnerami technologicznymi (czyli odbiorcami technologii) tej edycji 
będą tak cenione przemysłowe firmy jak Grupa TAURON, Grupa Azoty, 
Lafarge Polska oraz ASTOR. To bezpośrednio z nimi pracować będą 
nad własnymi rozwiązaniami dla Industry 4.0 wszystkie start-upy, które 
wejdą do naszego akceleratora.

Sprawdzony w boju
Ze wsparcia KPT ScaleUP skorzystały do tej pory 34 start-upy, w tym tak 
znane marki jak 1000 realities, Airly, Cervi Robotics, Insignes Labs czy Seedia.

Mocne zaplecze
Operatorem akceleratora jest Krakowski Park Technologiczny, na co 
dzień współpracujący z setkami firm, dysponujący nowoczesnym 
zapleczem oraz zespołem ekspertów z imponującym know-how. To 
wiarygodny partner, dający Wam poczucie komfortu i gwarancję, że 
akceleracja przebiegnie bez komplikacji.

odpowiedź na to pytanie możemy podać dwojako - 
albo w kilku zdaniach, albo wymieniając wszystkie 
zalety tego programu. 
 

Imponujący pakiet 
wsparcia: 
do 200 000 złotych

Małgorzata 
chmielewska
Zespół akceleratora 
KPT ScaleUP

4 5

M
A

G
A

Z
Y

N
 P

R
O

G
R

A
M

U
 A

K
C

EL
ER

A
C

Y
JN

EG
O

 K
P

T
 S

C
A

LE
U

P 



jak zaopiekuje M y 
się tW oiM 
start-upe M ?

najprostsza droga
Wszystko zaczyna się od pogłębionej analizy Twoich potrzeb, 
braków i wyzwań. Dopiero na podstawie tej diagnozy zaproponu-
jemy Ci indywidualną ścieżkę akceleracji i dobierzemy ekspertów, 
z których wiedzy oraz doświadczenia skorzystasz najbardziej. Od tej 
pory wszystkie nasze działania będą dopasowane do profilu Two-
jego start-upu.

gotówka w gotowości
Czekające na Ciebie wsparcie ma jak najbardziej realny i mierzalny 
wymiar. To grant w wysokości do 200 000 złotych. Umiejętnie wyko-
rzystany, pomoże rozpędzić  Twój start-up i zweryfikować założenia 
biznesowe. 

Dobry duch
Przez całe 6 miesięcy z Tobą i Twoim zespołem pracować będzie 
przydzielony Wam opiekun. Pozostając do Waszej dyspozycji, 
pomoże w monitorowaniu  harmonogramu oraz zapewni pra-
widłową komunikację między Wami, zespołem akceleratora oraz 
odbiorcą technologii. Dzięki opiekunowi z łatwością osiągniecie 
założone cele.

top-level mentoring
24 – tyle godzin indywidualnego mentoringu przysługuje Ci w ra- 
mach naszego akceleratora. Sam wybierasz mentorów z przy-
gotowanej przez nas listy z obszarów takich jak nowe techologie,  
sprzedaż, marketing, branding, HR, zarządzanie finansami czy och-
rona własności intelektualnej.

Wszystko zaczyna się 
od pogłębionej 
analizy twoich 
potrzeb, braków 
i wyzwań.

angelika 
popławska
Zespół akceleratora 
KPT ScaleUP

Warsztatowa praca
Poza pracą w formule 1 na 1, proponujemy Ci grupowe warsz-
taty ze sprzedaży, finansów i komunikacji. Od naszych szkole- 
niowców dowiesz się, jak wyeliminować popełniane błędy,  
a obecność pozostałych przedstawicieli start-upów zainspiruje 
Cię do dalszego rozwoju.
To nie wszystko. Zaproponujemy Ci dodatkowe indywidualne 
zajęcia prowadzone wg metodologii Design Thinking lub Value 
Proposition Canvas.

Wyjazd po wiedzę
Zabierzemy Cię na industry tour do nowoczesnych, świetnie 
zarządzanych zakładów przemysłowych. Przekonasz się na własne 
oczy, jak na co dzień działa Twój potencjalny klient. Taki wyjazd 
pomoże Ci też w nawiązaniu biznesowych relacji – równie istot-
nych, jak praktyczna wiedza.
Zaprosimy Cię również na wyjazd studyjny, czyli kilkudniowy pobyt  
w otoczeniu zupełnie innej kultury pracy. Przywieziesz stamtąd 
świeże spojrzenie na swój biznes i masę pomysłów na usprawnienie 
swojej działalności.

pełne partnerstwo
Skorzystasz z doradztwa osób zarządzających wiodącymi polski-
mi firmami przemysłowymi. Zyskasz wgląd w procedury dużych 
przedsiębiorstw. Lepiej zrozumiesz obowiązujące Cię warunki 
rynkowe. Dowiesz się, co jest ważne dla Twojego klienta. Będziesz 
miał możliwość prowadzenia testów swoich rozwiązań na 
udostępnionym przez partnera i unikalnym w skali kraju sprzęcie. 
Swoim know-how podzielą się z Tobą doświadczeni specjaliści  
i managerowie.

promocyjne decybele
Dołożymy naszych starań, by o Twojej firmie zrobiło się głośno. 
Wykorzystamy wszystkie nasze marketingowe kanały, by wieść  
o Twoim udziale w akceleratorze rozniosła się jak najdalej i dotarła 
do jak najszerszego audytorium.

zostaniemy z tobą na dłużej
Na nasze wsparcie możesz liczyć także po zakończeniu akcelerato-
ra. Pomożemy Ci w wyprawie na międzynarodowe targi branżowe. 
Zapewnimy udział w spotkaniach typu biznes mixer z polskimi i za-
granicznymi przedsiębiorcami. Skrócimy Ci drogę do wystąpień 
w roli prelegenta na ważnych wydarzeniach. Wesprzemy Cię  
w Twoich działaniach marketingowych oraz rekrutacyjnych.

przekonaj się, co dobrego spotka cię podczas 
6-miesięcznej akceleracji z kpt scaleup.

swoim know-how 
podzielą się z tobą 
doświadczeni 
specjaliści 
i managerowie.
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jak przygoto Wać 
D obre zgłoszenie 
D o akceleratora 
kpt scale up ?

Sprawdź, czy się kwalifikujesz
O wsparcie w ramach naszego akceleratora mogą ubiegać 
się firmy, które spełniają szczegółowe warunki. Tutaj nie będzie 
żadnych wyjątków: każde zgłoszenie szczegółowo sprawdzamy 
pod kątem formalnym. Te, które nie wpisują się w nasze założenia, 
będą odrzucone.

Zadecyduj z zespołem
Zwołaj szybkie zebranie, na którym z gronem najbliższych 
współpracowników podejmiecie decyzję: „Wchodzimy w to, czy 
nie?” Omówcie wszystkie „za” i „przeciw”. Im więcej różnych punk-
tów widzenia, tym lepszy wniosek możecie przygotować.

Zapoznaj się z formularzem zgłoszeniowym
Regulamin już znasz. Czas teraz poznać formularz aplikacji. To 
przede wszystkim na jego podstawie ocenimy to, czy i jak bardzo 
Twój start-up nadaje się do wsparcia w ramach akceleratora KPT 
ScaleUP. Proponujemy, by przed rozpoczęciem prac nad formu-
larzem, zebrać wszystkie dane, które będą potrzebne Ci do jego 
wypełnienia.

Zaprzyjaźnij się z regulaminem
Na czas rekrutacji to on będzie najważniejszym punktem 
odniesienia dla Ciebie. Znajdziesz w nim odpowiedzi na 95% swoich 
pytań oraz wątpliwości. Z jego pomocą uda Ci się szybko i wygo- 
dnie rozwiązać każdą problematyczną sytuację, która może 
pojawić się przy wypełnianiu formularza. Dzięki uważnej lekturze 
regulaminu unikniesz błędów we wniosku i zaoszczędzisz sobie 
sporo cennego czasu, który trzeba by poświęcić na poprawki.

Im więcej różnych 
punktów widzenia, 
tym lepszy wniosek 
możecie przygotować.

kpt scaleup FaQ

Znasz już partnerów przemysłowych?
Jeśli nie, to zdecydowanie warto nadrobić zaległości, poznając 
szczegółowo ich profile, oczekiwania czy najpilniejsze potrzeby. 
Jeśli Twój produkt lub usługa są w stanie je spełnić – tym lepiej dla 
Ciebie i Twojej firmy.

Pamiętaj o konkretach
Im precyzyjniej będziesz się wyrażać, im konkretniejszych danych  
użyjesz, im bardziej szczegółowo opiszesz swój start-up i jego 
ofertę, tym większe Twoje szanse na sukces w rekrutacji. Bądź jak 
najbardziej wiarygodny w udowadnianiu, że reprezentowany przez 
Ciebie start-up nie ma sobie równych.

Pilnuj deadline’u!
Nie ma nic gorszego niż wypełnianie zgłoszenia na ostatnią chwilę. 
Pośpiech jest zawsze złym doradcą, a jak się człowiek spieszy, to 
się diabeł cieszy. Dlatego tak zaplanuj proces wypełniania wniosku, 
aby mieć odpowiednią rezerwę czasu. To naprawdę pomaga.

Śledź Facebooka kpt scaleup
To pierwsze źródło informacji. Tu czekać będą na Ciebie najświeższe 
materiały, podpowiedzi oraz wyjaśnienia. Korzystając z nich, masz 
gwarancję przygotowania naprawdę dobrego zgłoszenia. 

nie wahaj się pytać
Jeśli podczas wypełniania formularza ogarną Cię jakiekolwiek 
wątpliwości – nie trać czasu. Kontaktuj się z nami telefonicznie, 
mailowo lub przez Facebooka. Na każde pytanie odpowiemy szyb-
ko i rzeczowo.

trwa nabór do kolejnej edycji akceleratora kpt scaleup. 
twój start-up może otrzymać do 200 000 złotych 
wsparcia, doradztwo o wartości 50 000 złotych, a także 
bezcenną możliwość wdrożenia swojego rozwiązania
u renomowanego partnera przemysłowego.  

jak to zrobić?

Na każde pytanie 
odpowiemy szybko 
i rzeczowo.

agata 
skolmowska-Wójs
Zespół akceleratora 
KPT ScaleUP

Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Zadecyduj z zespołem

Zapoznaj się z formularzem zgłoszeniowym

Zaprzyjaźnij się z regulaminem
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GruPa TaurON
Największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, docierający 
do 5,5 miliona klientów końcowych i zatrudniający ok. 25 tysięcy 
pracowników. W jego skład wchodzi ok. 30 spółek. Równolegle do 
tradycyjnych źródeł energii, Grupa inwestuje w obszar tzw. nowej 
energetyki (np. rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, e-mobil-
ity, energetyka prosumencka czy smart home).

GruPa aZOTY
Narodowy champion w dziedzinie chemii. Zajmuje drugą pozycję 
w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Od  
11 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na 9. miejscu wśród 189 
najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata, 
według Boston Consulting Group.

LafarGe
Czołowy producent cementu, kruszyw i betonu, lider rozwiązań na 
polskim rynku budowlanym. Swoją silną pozycję zawdzięcza stałym 
inwestycjom w innowacje oraz systematycznie prowadzoną 
polityką zrównoważonego rozwoju. Firma obecna w Polsce od  
20 lat, obecnie działa w blisko 50 lokalizacjach i zatrudnia 1500  
pracowników.

aSTOr
Jeden z wiodących dostawców robotyki i automatyki przemysłowej 
w Polsce z trzydziestoletnią tradycją. Firma specjalizuje się w kom-
pleksowej automatyzacji zakładów produkcyjnych oraz jest lide-
rem w obszarze edukacji Inżynierów 4.0.

Współpracuj 
z najlepszy M i

poznaj technologicznych partnerów naszego akceleratora. 
to z nimi współpracować będą start-upy objęte wsparciem. 
by jak najlepiej wypaść podczas rekrutacji, zapoznaj się 
szczegółowo z profilami firm, zbadaj ich najpilniejsze potrzeby 
w kwestii rozwoju przemysłu 4.0 i pod tym kątem przygotuj 
swoje zgłoszenie do kpt scaleup.

WOODWarD
Projektant i producent rozwiązań w zakresie systemów sterujących 
dla rynków lotniczego i energetycznego. Swoje innowacyjne sys-
temy kierowania przepływami, energią elektryczną i położeniem 
dostarczaja klientom na całym świecie.

WerNer KeNKeL
Producent tektury falistej, opakowań z nadrukiem fleksograficznym 
i offsetowym oraz materiałów POS. Powstające w trzech zakładach  
produkty dostarczane są do ponad 600 firm w kraju i za granicą. 
Na sukces firmy pracuje każdego dnia 1100 zatrudnionych tam 
specjalistów.

JMP fLOWerS
Największy i najnowocześniejszy polski producent kwiatów. 
Zarządza własną hurtową siecią handlową zaopatrując kwiaciar-
nie na terenie całego kraju. Firma korzysta z rozwiązań techno-
logicznych, gwarantujących samowystarczalność pod względem 
wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej.

eS-SYSTeM
Największa polska firma w branży oświetleniowej, której produkty 
sprzedawane są w 100 krajach świata. Swoją pozycję rynkową ES-
SYSTEM buduje od 28 lat i oświetlił w tym czasie niezliczoną ilość 
galerii, biur, hoteli oraz obiektów przemysłowych i sportowych.

VOX
VOX to marka wnętrzarska, która od 1989 roku konsekwentnie 
umacnia się na pozycji jednej z najbardziej innowacyjnych firm  
z branży meblarskiej w Polsce. Produkty firmy powstają w odpo-
wiedzi na realne potrzeby człowieka, w oparciu o metodologię 
design thinking. Pracują nad nimi multidyscyplinarne zespoły. 
Celem VOX jest nieustanny rozwój i dostarczanie kompleksowych 
rozwiązań wnętrzarskich.

angelika 
popławska
Zespół akceleratora 
KPT ScaleUP
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jakicH po M ysłóW 
szuka My?

KPT ScaleUP jest największym w Polsce akceleratorem wspierają-
cym Industry 4.0. Jednak pojęcie Przemysłu 4.0 jest na tyle pojemne,  
a przy tym wciąż żywe i rozbudowywane o kolejne pojęcia, że bez 
wytyczenia kierunków naboru moglibyśmy otrzymać setki, a może 
i tysiące zgłoszeń. Wspólnie z technologicznymi partnerami  
obecnej edycji ustaliliśmy więc, jakich rozwiązań poszukujemy 
w pierwszej kolejności. Jeśli spełnicie kryteria formalne – zro-
bicie pierwszy krok do celu. Jeśli później Wasz pomysł wpisze się 
w przedstawione poniżej kryteria – będziecie już naprawdę blisko 
powodzenia.

grupa tauron
Firma chce przede wszystkim usprawnić proces obsługi klienta 
poprzez wykorzystanie chatbotów, self-service, machine learning 
oraz AI. Pożądane będą też pomysły służące cyfryzacji sprzedaży.  
TAURON pragnie także wykorzystać sztuczną inteligencję do  
doskonalenia oferty produktowej, marketingu oraz procesów 
obsługi. Przedstawiciele TAURON zwrócą uwagę na rozwiązania 
wykorzystujące technologie dotyczące analityki głosu i obrazu  
w celu doskonalenia kontaktów z klientami.
AI oraz machine learning, a także data mining stanowią jeden z prio- 
rytetów w obszarze Smart Home, gdzie TAURON również dostrze-
ga możliwości współpracy z akcelerowanymi start-upami. Szansy 
szukać mogą tutaj także firmy stosujące technologię blockchain dla 
energetyki, czy klientów końcowych.
Grupa TAURON w swoich planach zakłada także automatyzację 
procesów przemysłowych oraz usług w zakresie zarządzania energią 
oraz mediami przy wykorzystaniu technologii IoT, M2M oraz AI. Jed-
nym z efektów współdziałania z wybranym start-upem powinno być 
także wypracowanie modelu służącego do wprowadzenia usług  
z zakresu IoT na poziomie odbiorców przemysłowych.

Zastanawiasz się, czy 
Twoje innowacyjne 
rozwiązanie przypa-
dnie do gustu naszym 
przemysłowym 
partnerom? 
Dowiedz się, jakie 
priorytety obowiązują 
podczas jesiennego 
naboru do KPT ScaleUP.

grupa azoty
Tarnowska firma stawia na cztery obszary, które chciałaby 
wzmocnić w trakcie współpracy z akcelerowanymi start-upami. 
Są to inżynieria materiałowa (m.in. rozwiązania zapewniające  
zabezpieczenie oryginalności produktów), tworzywa sztuczne 
(np. poszerzenie oferty produktowej o nowe tworzywa konstruk-
cyjne lub poszukiwanie nowych zastosowań znanych tworzyw), 
magazynowanie energii (np. do produkcji lub unowocześnienia 
akumulatorów używanych w elektronice) oraz fine chemicals 
(poszukiwanie wysokowartościowych półproduktów chemicznych 
do wytwarzania specjalistycznych chemikaliów).
Warto także zwrócić uwagę na to, że w tej odsłonie akceleracji 
Grupa AZOTY planuje zaprosić do współpracy firmę specjalizującą 
się w druku 3D lub Additive Manufacturing.

laFarge polska
Specjalizująca się w produkcji betonu i cementu firma planuje 
przede wszystkim unowocześnić stosowane procesy produ-
kcyjne, projektowe oraz wykonawstwa. Lafarge chciałby również 
zaangażować akcelerowane start-upy do wzmocnienia 
wewnątrzzakładowej polityki bezpieczeństwa, w tym kultury „zera 
wypadków”. Start-upy, które chciałyby współpracować z Lafarge, 
powinny zaprezentować rozwiązania dotyczące optymaliza-
cji łańcucha dostaw, a także zwiększenie odsetka proekologi-
cznych narzędzi i usług wdrażanych przez firmę w jej codziennej 
działalności.

astor
Ten lider polskiego rynku z obszaru automatyki oraz robotyki chciał-
by przy współpracy z akcelerowanymi start-upami skoncentrować 
się na rozwoju przemysłowego Internet of Things. Pożądane są 
zwłaszcza rozwiązania dotyczące integracji między urządzeniami  
IoT a chmurą czy też zastosowania technologii Augmented Reality 
zintegrowanej z maszynami. ASTOR stawia również na predykcyjne 
utrzymanie ruchu, autonomizację procesów produkcyjnych oraz 
wdrożenie narzędzi wspierających lub też automatyzujących 
proces budowania raportów i analiz.

WooDWarD
Obowiązującymi priorytetami dla firmy Woodward są przede 
wszystkim rozwiązania dotyczące projektowania, produkcji oraz 
usług dot. kontroli i optymalizacji dostarczania energii dla lotnic-
twa czy przemysłowych rynków. Równie pożądane będą pomysły 
na innowacyjne systemy kierowania przepływami lub energią 
elektryczną. Woodward stawia także na wysoce specjalistyczne 
rozwiązania dot. kontroli układów napędowych w lotniczych sil-
nikach turbinowych, elementów wykonawczych oraz systemów 
kontroli ruchu.

Małgorzata 
chmielewska
Zespół akceleratora 
KPT ScaleUP
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kpt scaleup FaQ

tutaj możesz 
wypełnić formularz 
rekrutacyjny

Na uprzywilejowanej pozycji znajdą się również start-upy zajmujące 
się odnawialnymi źródłami energii, które Woodward planuje 
wykorzystać do rozwiązań kontrolnych dla sprzętu produkującego 
elektryczność. Woodward zaprasza do współpracy także te start-
upy, które w swojej ofercie mają rozwiązania dotyczące kontroli 
sprzętu wykorzystywanego do wydobywania, dystrybucji czy kon-
wersji paliw kopanych oraz odnawialnych dla kolejowego oraz 
morskie-go sektora.

Werner kenkel
Werner Kenkel liczy na rozpoczęcie współpracy ze start-upami, 
które mogą pomóc m.in. w automatyzacji procesów produkcyj-
nych, intralogistycznych oraz kontroli jakości, a także procesów 
związanych z załadunkiem i dystrybucją produktów do klienta. Fir-
ma zwróci baczniejszą uwagę na rozwiązania koncentrujące się na 
predykcyjnym utrzymaniu ruchu oraz inteligentnym zarządzaniu 
opakowaniami. W centrum zainteresowania Werner Kenkel znajdą 
się też pomysły odnośnie inteligentnego zarządzania odpadami  
z produkcji.

jMp FloWers
Jeden z największych europejskich producentów kwiatów planu-
je dzięki udziałowi w akceleracji KPT ScaleUP unowocześnić 
zarządzanie swoją hurtową siecią handlową. Generalnym efektem 
zaangażowania JMP Flowers ma być także wdrożenie innowa-
cyjnych rozwiązań technologicznych wykraczających poza stan-
dardy obowiązujące w ogrodnictwie szklarniowym. Do najbardziej 
pożądanych innowacji zalicza się unowocześnienie produkcji  
energii elektrycznej oraz zwiększenie efektywności ogrzewania  
szklarni. Na współpracę z JMP Flowers mogą liczyć też start-upy, 
które specjalizują się w produkcyjnych i kontrolnych rozwiązaniach 
bezpiecznych dla środowiska.

grupa vox
Do najbardziej pożądanych przez Grupę VOX rozwiązań należeć 
będą te, które umożliwią prognozowanie popytu, planowania 
produkcji oraz zarządzania zapasami w rozproszonym systemie 
magazynowania. Poszukiwane będą też aplikacji służące har-
monogramowaniu produkcji oraz ułatwiające przypisanie osób do 
odpowiednich stanowisk. Grupie VOX zależy także na rozwiązaniach 
służących do automatycznego odczytywania dokumentów,  
a następnie wprowadzania ich do firmowego obiegu.
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kpt 
scaleup 
FaQ

Kim są odbiorcy technologii (OT)?
To przemysłowi partnerzy akceleratora, czyli duże, renomowane 
firmy, które stawiają na innowacyjność i w ramach swojego roz-
woju poszukują nowatorskich rozwiązań. Przystąpiły one do akcele-
ratora KPT ScaleUP, by zyskać szansę na przetestowanie produk-
tów lub wdrożenie usług, które nie tylko zaspokoją ich potrzeby, ale 
także zagwarantują konkurencyjną przewagę nad rywalami.
Do tej pory odbiorcami technologii były tak uznane marki jak:  
Budimex, Kraków Airport im. Jana Pawła II czy Siemens.

Czy muszę zapłacić, aby skorzystać z usług akceleratora KPT Scale-
UP?
Udział w naszym akceleratorze jest całkowicie bezpłatny. Twoją 
jedyną inwestycją jest czas poświęcony na przygotowanie  
wniosku.

Jak długo trwa akceleracja w KPT ScaleUP?
Firmy, które zakwalifikują się do naszego programu, czeka sześć 
miesięcy konsultingu, mentoringu, warsztatów, szkoleń oraz 
wdrożeń u odbiorców technologii.

Na jakie wsparcie może liczyć mój start-up w ramach akceleratora 
KPT ScaleUP?
Przez 6 miesięcy z Tobą i Twoim zespołem pracować będą eksper-
ci z obszarów kluczowych dla rozwoju Twojej firmy. W skład wspar-
cia wchodzą zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje oraz 
mentoring, a także spotkania z odbiorcami technologii. Wybrana 
firma udostępni Wam swoją infrastrukturę, abyście mogli dokonać  
u niego próbnego wdrożenia Waszego rozwiązania. Będziecie mogli 
wykorzystać usługi eksperckie o wartości do 50 000 złotych. Waszej 
firmie będzie przysługiwać także dofinansowanie w wysokości do 

udział w naszym 
akceleratorze jest 
całkowicie bezpłatny. 
twoją jedyną 
inwestycją jest czas 
poświęcony na przy-
gotowanie wniosku.

200 000 złotych. Częścią programu KPT ScaleUP są również wyjazdy 
studyjne: wizyta w nowoczesnym zakładzie realizującym założenia 
Przemysłu 4.0 oraz wyjazd do jednej ze światowych start-upowych 
społeczności.

Na co mogę przeznaczyć 200 000 złotych, otrzymane w ramach 
KPT ScaleUP?
Grant przekazany w ramach programu akceleracyjnego KPT 
ScaleUP możesz wykorzystać na:

• wynagrodzenia pracowników
• zakup usług innych niż usługi doradcze
• zakup środków trwałych
• zakup wartości niematerialnych i prawnych

Mam pytanie dotyczące naboru KPT ScaleUP. Jak najlepiej się  
z Wami skontaktować?
Najlepiej zacząć od wizyty na naszej stronie internetowej  
www.scaleup.kpt.pl, a następnie przejrzenia regulaminu naszego 
akceleratora. Tam można znaleźć wszystkie informacje niezbędne 
do przygotowania zgłoszenia. Jeśli jednak uważasz, że Twoje pyta-
nie wymaga indywidualnych konsultacji, zadzwoń do nas (12 345 
32 20), napisz maila (biuro@kpt.krakow.pl) lub wyślij wiadomość 
na Facebooku (www.facebook.com/KPTScaleUp). Polecamy też 
zapisać się do naszego newslettera, by wszystkie informacje 
otrzymywać na adres mailowy. 

Czy mogę zapoznać się z listą start-upów, które skorzystały ze 
wsparcia akceleratora KPT ScaleUP?
Najlepiej sięgnąć po przygotowaną przez nas broszurę „Współpraca 
startupów z dużymi firmami – historie prawdziwe”. To w niej opisu-
jemy nie tylko profile dotychczas akcelerowanych firm, ale również 
przybliżamy szczegóły ich współpracy z odbiorcami technologii. 

Mam świetny pomysł, ale nie wiem, czy nadaje się on do akcelera-
tora KPT ScaleUP. Czy moglibyście wstępnie go ocenić?
Oceną wniosków zajmuje się u nas sztab ekspertów, w tym także przed-
stawiciele naszych odbiorców technologii. Dostają oni aplikacje, które 
zostały złożone w terminie oraz przeszły ocenę formalną. To specjaliści 
decydują, czy dane zgłoszenie przechodzi dalej. Nie udzielamy 
wstępnych konsultacji. Wszystkie informacje precyzujące, jakich firm  
i jakich pomysłów poszukujemy, umieściliśmy w regulaminie naboru.

Czy jest szansa, że rekrutacja zostanie wydłużona?
Dopuszczamy taką możliwość. Taką decyzję podejmujemy jednak 
w wyjątkowych okolicznościach, dlatego zdecydowanie rekomen-
dujemy trzymanie się ogłoszonego harmonogramu.

tutaj 
zapoznasz się 
z oczekiwaniami 
odbiorców 
technologii.

angelika 
popławska
Zespół akceleratora 
KPT ScaleUP

poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane 
nam pytania. 
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Wiem, że termin zgłoszeń minął wczoraj, ale… może da się jeszcze 
przesłać Wam moje zgłoszenie?
Niestety, nie. Termin zakończenia rekrutacji jest nieprzekraczalny, 
jednakowy dla wszystkich i nie możemy robić tu żadnych wyjątków. 
Nie należy jednak tracić nadziei – śledź naszą stronę internetową, 
gdzie ogłosimy nabory do kolejnych edycji.

Wysłałem zgłoszenie, ale nie otrzymałem żadnego potwierdzenia. 
Jak mogę dowiedzieć się, że wszystko jest w porządku?
Nasz system automatycznie wysyła mailowe potwierdzenia otrzy-
mania aplikacji. Jeśli jednak takie do Ciebie nie dotarło, a uwa-
żasz, że poprawnie wysłałeś zgłoszenia – skontaktuj się z nami 
bezzwłocznie.

Co to są Selection Days?
To ten czas po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej,  
a jeszcze przed ogłoszeniem końcowych wyników. Na tym etapie 
zapraszamy na rozmowy te start-upy, które pozytywnie przeszły 
obie oceny i które chcemy poznać bliżej. Zadajemy im pyta-
nia, prosimy je o doprecyzowanie zgłoszeń, dowiadujemy się, jak 
produkt lub usługa będzie ma podbić świat.

Co to jest Demo Day?
To wydarzenie organizowane przez nas na zakończenie każdej 
edycji naszego akceleratora. Służy ono zaprezentowaniu przez 
start-upy swoich rozwiązań, wdrażanych u odbiorców technologii.

tWoją je Dyną in Westycją 
jest czas po ŚWięcony na 
przygoto Wanie Wniosku.
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i odbiorców technologii oraz omówienie ich wspólnych przed-
sięwzięć wymagałoby osobnego wydawnictwa.
Ale nie tylko Wasz pomysł będzie w centrum zainteresowania. Ak-
celeracja w KPT ScaleUP to także rozwój potencjału instytucjonalne-
go Waszego zespołu. To oznacza, że przez sześć miesięcy będziecie 
uczyli się, jak skutecznie rozmawiać z partnerami biznesowymi 
i co zrobić, aby Wasza oferta handlowa zrobiła jak największe 
wrażenie. Poznacie niełatwą sztukę komunikacji interpersonalnej, 
zdobywając pewność siebie oraz siłę perswazji. Rozwiążecie nawet 
najtrudniejsze case study z życia swojej firmy dzięki rozbudow-
anemu programowi mentorskiemu. Staniecie przed okazją roz-
mowy 1-na-1 z tak uznanymi osobistościami biznesu jak Grzegorz 
Błażewicz (SALESmanago), Marek Kapturkiewicz (Innovation Nest), 
Jakub Krzych (Estimote) czy Piotr Płóciennik (Salesberry).
Zaprosimy Was do nowoczesnych zakładów i fabryk, gdzie na 
własne oczy przekonacie się, jak wygląda Industry 4.0 w praktyce. 
Porozmawiacie tam z managementem, kierownikami produkcji czy 
specjalistami odpowiedzialnymi za wdrażanie innowacji. Zajrzycie 
w miejsca niedostępne dla wszystkich pozostałych i spotkacie się 
z ludźmi, którzy za chwilę mogą okazać się Waszymi nowymi zle-
ceniodawcami.
I na koniec – rzecz trudno mierzalna, ale realnie wpływająca 
na przebieg akceleracji oraz prowadzenie jej w inspirującej at-
mosferze. Myślę tu o zespole KPT ScaleUP. Już sam ten magazyn  
dowodzi, jak bardzo zależy nam na zaoferowaniu Wam pomocnej 
dłoni. Na poprzednich stronach robiliśmy co w naszej mocy, aby 
zaprosić Was do rekrutacji i pomóc Wam w przygotowaniu jak naj-
lepszego zgłoszenia. Przez cały czas akceleracji ta chęć pomocy 
oraz życzliwość nie opuści nas ani przez chwilę.

Przekonajcie się sami.

D laczego 
kpt scaleup 
jest  najlepszy M 
akceleratore M 
inD ustry  4.0?

Mówi się, że czas to pieniądz. Już samo to równanie pokazuje, że 
warto wziąć udział w naborze. Może to być najcenniejsze oraz naj-
bardziej opłacalne 45 minut w historii Waszego start-upu. Zyskacie 
bezcenne kontakty wśród przemysłowych gigantów, a także do 
200 000 złotych w gotówce plus kolejne 50 000 zł w formie warsz-
tatów, mentoringu, szkoleń i industry tour. A to dopiero początek 
korzyści, które popłyną do Was wartkim strumieniem wraz  
z przystąpieniem do akceleratora KPT ScaleUP.

Oferujących swoje wsparcie akceleratorów w naszym kraju jest 
wiele. Niejeden z nich zaproponuje Wam gotówkę i program 
szkoleń. Ale to jeszcze nie wystarczy, aby Wasza firma stała się 
ważnym graczem w obszarze Przemysłu 4.0. Co jest więc tym ele-
mentem, który robi różnicę?
Decydując się na KPT ScaleUP, macie gwarancję ścisłej współpracy 
z liderami czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce. odbiorcami 
technologii w naszym akceleratorze są firmy, które do zagadnień 
Przemysłu 4.0 podchodzą w praktyczny sposób i są realnie za-
interesowane tym, aby dostosować Wasz pomysł do swoich 
potrzeb, a następnie wdrożyć go, czyniąc z niego jedną ze swoich 
innowacji. Od momentu inauguracji akceleratora stajecie się 
pełnowartościowym partnerem dla jednej z dużych przemysłowych 
firm. Razem pracujecie nad Waszym pomysłem, dopracowując go 
i przygotowując do implementacji.
Zaawansowany program szkoleniowy dla Kraków Aiport. Inteligen-
tny chatbot dla Budimexu. Innowacyjne sensory i lampy dla ES-
SYSTEM. Precyzyjny rozkład jazdy komunikacji publicznej dla Kra-
kowa i Nowego Targu. Wirtualne szkolenia dla Lafarge Polska. To 
ledwie kilka przykładów wdrożeń, które miały miejsce w ramach 
naszego akceleratora. Wymienienie wszystkich par start-upów  

Od momentu 
inauguracji 
akceleratora  
stajecie się 
pełnowartościowym 
partnerem dla 
jednej z dużych 
przemysłowych firm.

bartosz 
józefowski
Koordynator akceleratora 
KPT ScaleUP

na koniec warto jeszcze podkreślić, dlaczego wypełnienie for-
mularza zgłoszeniowego do naszego akceleratora może 
być najlepszym, co przydarzy się Waszemu start-upowi 
w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej.

20 21

M
A

G
A

Z
Y

N
 P

R
O

G
R

A
M

U
 A

K
C

EL
ER

A
C

Y
JN

EG
O

 K
P

T
 S

C
A

LE
U

P 



kpt scaleup FaQ

jak WłaŚci Wie 
przygoto Wać się 
D o roz MóW 
rekrutacyjnyc H

Jeśli Twój wniosek pozytywnie przejdzie ocenę formalną i mery-
toryczną, zostaniesz zaproszony do kolejnego etapu rekrutacji. To 
rozmowy z odbiorcami technologii oraz ekspertami KPT ScaleUP. 
Celem tej fazy naboru jest lepsze zapoznanie się z Twoim pomysłem 
i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, które pojawiły się pod-
czas oceny wniosku.

Jeśli rozmowy przebiegną pomyślnie, Ty i Twój zespół zostanie-
cie zaproszeni do kolejnego etapu. Będziecie już tylko o krok od 
końcowego sukcesu, czyli otrzymania wsparcia w ramach akcele-
ratora KPT ScaleUP.

Oto kilka wskazówek, jak dobrze wypaść podczas rozmów.

poznaj swoich rozmówców
W zaproszeniu na rozmowę rekrutacyjną poinformujemy Cię, który  
z odbiorców technologii weźmie w niej udział. Rozeznaj się dokła-
dnie, jakie jego problemy rozwiąże Twój produkt lub usługa. Udowo-
dnij, że to właśnie Twój start-up najpełniej odpowie na potrzeby 
odbiorcy technologii.

praktyka czyni mistrza
Na początku spotkania będziesz miał kilka minut, by zainteresować 
rozmówców swoim pomysłem. Wykorzystaj ten czas optymalnie. 
Zwięźle opowiedz o tym, jaka idea stoi za Twoim rozwiązaniem,  
jakie przyniesie korzyści i dlaczego warto wybrać właśnie Twój 
zespół. Koniecznie przećwicz swoje wystąpienie, najlepiej przed 
jakimś audytorium.

jeśli rozmowy 
przebiegną pomyślnie, 
ty i twój zespół 
zostaniecie zaproszeni 
do kolejnego etapu. 
będziecie już tylko 
o krok od końcowego 
sukcesu, czyli 
otrzymania wsparcia 
w ramach akcelera-
tora kpt scaleup.

Małgorzata 
chmielewska
Zespół akceleratora 
KPT ScaleUP

nie daj się zaskoczyć
Zrób firmową burzę mózgów, podczas której spróbujecie 
przewidzieć, jakie pytania mogą mieć do Was odbiorcy tech-
nologii i eksperci. Co może budzić wątpliwości? Co może być  
niejasne? Co może się nie podobać? Co może wyglądać na 
mało wiarygodne? Udowodnij, że na każde pytanie masz gotową 
odpowiedź.

Dopracuj prezentację
Swoje wystąpienie możesz wzbogacić prezentacją. Kilka 
pomysłowych slajdów potrafi zdziałać cuda. Pamiętaj tylko, że 
nie liczy się ilość, ale jakość. Zaplanuj przemówienie tak, aby ide-
alnie synchronizowało się z wyświetlanymi slajdami, a całość 
przebiegała jak najpłynniej.

praca zespołowa
Ustal ze swoją drużyną najsilniejszy skład na rozmowę z nami. 
Pomyśl, kto wniesie najwięcej do spotkania i pomoże Ci przechylić 
szalę zwycięstwa na Waszą stronę. Warto mieć wsparcie kogoś, 
kto będzie Cię uzupełniał w kwestiach, w których nie czujesz się  
najpewniej.

Wsparcie pod ręką
Przygotuj sobie wyciągi z raportów, dane statystyczne, analizy czy 
obowiązujące trendy, które pokażą, że Twój pomysł jest na czasie. 
Niech tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od prezentacji, grafik czy ani-
macji dotyczących Twojego produktu, a mogących być przydat-
nymi podczas rozmowy. Nie ma nic gorszego niż przedłużająca się 
chwila ciszy, w której gorączkowo poszukujesz czegoś, o co poprosił 
Cię odbiorca technologii.
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scaleup.kpt.krakow.pl

facebook.com/kptscaleuP

scaleup@kpt.krakow.pl

Projekt KPT ScaleUP jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
rogramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
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KPT ScaleUP --- Krakowski Park Techno-
logiczny
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