A FIWARE Accelerator program a
gyakorlatban
‐ Az INCENse és az IMPACT projektek
bemutatása, hasznos tudnivalók ‐

Introducing
OpenFunding

Bemutatkozás
Az Econet consultants cégcsoport

• 1991 óta több mint 20 év pályázati tapasztalat hazai és
nemzetközi Uniós fejlesztések területén ‐> K+F, innováció és
IKT fókusszal
• 1800 nyertes EU pályázati projekt
• 600 millió eurónyi megnyert forrás ügyfeleink és partnerei
számára
• Szoros kapcsolat az Európai Bizottsággal (tanácsadóként,
projekt megvalósítóként), számos inkubációban érdekelt
technológiai vállalattal és szervezettel (Microsoft, Telefonica,
DIGITALEUROPE stb.)

Bemutatkozás
Econet Open Funding Kft. ‐ kompetenciák és referenciák

Legfőbb kompetenciáink:
• innováció finanszírozás
• inkubáció
• ökoszisztéma dinamizáció
• EU‐s finanszírozás
Legfőbb referenciáink:
• GOP 1. prioritás (K+F)
• Microsoft Magyarország Kft.
• OpenAxel
• INCENse
• INTERREG IVC

INCENse
Az “Incense – InterNet Cleantech Spark” program bemutatása
A program célja az FIWARE technológia segítségével intelligens energia
projektek generálása és támogatása, innovatív IKT megoldások
integrálásával.
A program szereplői:

32 országban 65 millió
ügyfelet kiszolgáló
vezető cégcsoport az
energetika területén

250 startup
támogatása 9
éven keresztül

15 millió eurós keretprogram
akár 650 ezer eurós beruházásra

Nyílt innovációs platform startupok támogatására

INCENse
INCENse projekt megvalósítás fázisai
max. 14 startup
támogatása
1. felhívás: 150.000 €‐ig Jelentkezési határidő:
2015 január

2014. október 15

Projekt prezentáció
és díjátadó
2015 Április

Akceleráció
Pályázatbenyújtási időszak

Értékelési folyamat

max. 28 startup
támogatása
150.000 €‐ig

2. felhívás:
2015. június

Jelentkezési határidő:
2015 augusztus

6.250.000 €
össztámogatás,
mentorálási
programok a
nyertes
pályázók
részére

Projekt prezentáció
és díjátadó
2015 október

IMPACT
Az IMPACT projekt bemutatása

Az IMPACT egy európai KKV‐k és webes vállalkozások számára
megnyitott akcelerátor program a mobil internet üzletágban FIWARE
technológiák segítségével innovatív üzleti alkalmazások
kifejlesztésére.
A program vezetői:

64 startup
támogatása
A világ első,
‘Digitális üzletre’
specializálódott
üzleti iskolája

Világszínvonalú
szervezet a mobil‐ Kockázati tőke‐
kereskedelmi
befektető vállalat
ökoszisztémában

Tanácsadó vállalat
a finanszírozás
területén

Nyílt innovációs platform startupok támogatására

IMPACT
IMPACT projekt megvalósítás fázisai

1. felhívás:
2014.
szeptember 29

Jelentkezési
határidő:
2014. november 7

Külső értékelők általi,
előzetes értékelés
2014. december 7

Projekt prezentáció
és értékelés
2015 december 15

Akceleráció
Pályázatbenyújtási időszak

Max. 20 startup
támogatása 100.000 €‐ig

2. felhívás: 2015 május (várhatóan)
3. felhívás: 2015 október (várhatóan)

Értékelési folyamat

6.400.000 €
össztámogatás
a nyertes
pályázók
részére

INCENse, IMPACT

Kik jelentkezhetnek?
• kis‐ és középvállalkozások
• webes vállalkozások, amelyek a pályázati kiírásban
meghatározott kategóriák közül legalább az egyikbe
beleesnek
• alkalmazzák a FIWARE technológiát
• az EU‐tagországok egyikében, vagy az FP7‐hez társult
országok valamelyikében működnek

FIpedia
Az Fipedia bemutatása, célja

Az Fipedia egy, a DIGITALEUROPE által is támogatott
magánkezdeményezés, amely az FIWARE Akcelerátor programok
népszerűsítése, könnyebb megértése érdekében jött létre,
hozzájárulva az európai startup ökoszisztéma fellendítéséhez.
A kezdeményezés céljai a következők:
• ingyenes segítség, támogatás nyújtása startupok számára
• a legnagyobb privát Future Internet tudásbázis biztosítása
• folyamatosan frissített, releváns információk és gyakorlati tanácsok
nyújtása a FIWARE programokról, startupok számára
• tapasztalatcserére, „best practice‐ek” bemutatására alkalmas platform
biztosítása

FIpedia
Az fipedia.eu platform

• tartalmazza az FIWARE technológia részletes leírását
• biztosítja az egyes FIWARE Akcelerációs programokhoz
kapcsolódó, első kézből kapott legfontosabb információkat
• lehetővé teszi az egyes programokhoz kapcsolódó
pályázati felhívások egyidejű, folyamatos nyomon követését
• felhívja a figyelmet a legfontosabb, FIWARE programmal
kapcsolatos eseményekre
• konzultációs lehetőséget nyújt startupok számára
(tapasztalatcsere, legjobb gyakorlatok bemutatásának
lehetősége)

FIpedia
FIWARE pályázatok benyújtása

• Korszerű webes, online technológia: jelentkezés Linkedin vagy
Facebook profillal -> egyszeri bejelentkezés, profilfeltöltés
automatikus az összes FIWARE programokra
ÉRTÉKELÉS
• Adatlap részei:
a) Pályázó cég általános bemutatása (jogi személy adatok,
kapcsolattartó, aláíró stb.)
b) Adott domainre fejlesztett megoldás/termék (pl.eHealth, 30%
energy..) részletes szakmai bemutatása (piaci igény, üzleti modell,
célpiac és igényei, társadalmi hatás..)
c) Technológiai kiválóság: megvalósíthatóság és fenntarthatóság, 20%
pontosan definiált célok és a koncepció minősége
d) FIWARE technologiák használata 20%
e) Csapattagok: releváns szakmai tapasztalat és kapacitás 30%

• 32-64 kérdés megválaszolása

FIpedia
FIWARE pályázatok értékelése ‐> funnel approach

Elérhetőség

Köszönöm a figyelmet!
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