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Tytuł projektu: Innova Foster 

Czas trwania:   od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Działanie: Konkurencyjność MŚP

Budżet:  184 871,00 Euro 

Poziom dofinansowania: 85 %

Ilość partnerów: 7  

Rodzaj partnerstwa: Konsorcjum składające się z:  

- 3 instytucji pośredniczących (INCYDE, MALTA, OLDHAM), 

- 2 agencji rozwoju regionalnego (TARR, SRC BISTRA), 

- 2 miast (TARTU, CORK). 

Ogólne informacje o projekcie
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Startupy a projekt ? 

1) Nowe podejście i klasyfikacja startupów zgodnie z definicją zaproponowaną przez Steva Blank:

Startup to tymczasowa organizacja, oparta o zaawansowane technologie, poszukująca 
powtarzalnego, skalowalnego i zyskownego modelu biznesowego. 

2)  Polityka regionalna a Strategia Europa 2020  według której to startupy przyczyniają się do:

� szybszego rozwoju gospodarczego,
� generują nowe miejsca pracy, 
� oferują innowacyjne usługi. 

3)  Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego i powstanie inkubatora Exea Smart Space w 
2014 r. , którego działania są ściśle dedykowane dla ekosystemu startupów. 
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Partnerzy: 
Hiszpania - Fundacja Incyde
Lider Projektu 

Irlandia - Cork City Council

Wielka Brytania - Oldham 
Metropolitan Borough Council

Słowenia - Scientific Research
Centre Bistra Ptuj 

Polska - Toruńska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A.

Malta - Malta Enterprise

Estonia - Tatru City Government
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• ocena i ulepszenie wsparcia startupów* w początkowym 
okresie działalności, 

• udział w kształtowaniu procesów innowacyjnych, 

• zwiększenie wpływu na różne sektory gospodarcze na 
poziomie lokalnym i regionalnym. 

____________________________________________
* startupy- firmy, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 5 lat i 
charakteryzują się wysokim potencjałem do rozwoju. 

Cel projektu: 
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Zaplanowane działania: 

Projekt składa się z 2 etapów: 

1 etap (24 miesiące) polega na: międzyregionalnym 

wzajemne uczeniu się, polegającym na przeanalizowaniu 

dobrych i złych praktyk w zakresie wsparcia startupów w 

regionach partnerów projektu.  Na podstawie wyciągniętych 

wniosków zostaną sporządzone plany działania. 

2 etap (24 miesiące) polega na: wdrożeniu i monitorowaniu 

planów działania. 
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Zadania do zrealizowania: 

� przeprowadzenie lokalnej diagnozy na temat kondycji 

i potrzeb startupów,

� określenie dobrych i złych praktyk dotyczących polityki 

wsparcia startupów, 

� organizacja i uczestnictwo w wizytach studyjnych 

oraz przygotowanie warsztatów tematycznych, 

� stworzenie planów działania z zaleceniami i 

propozycjami rozwiązań na rzecz wsparcia startupów, 

� wdrożenie usprawnień i zmian w każdym regionie 

partnerskim. 
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- budowanie relacji z Partnerami na bazie wcześniej  

wdrażanych projketów (np. Young SMEs), 

- media społecznościowe, 

- strona internetowa programu Innterreg,

- udział w konferencjach tematycznych, 

- sieć Enterprise Europe Network, 

- szukanie kontaktów z podmiotami zagranicznymi i ich 

podtrzymywanie. 

Całkowita liczba projektów: 8 z czego 3 są realizowane. 

Jak zostać partnerem? 
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Dziękuję za uwagę!

www.interregeuropa.eu/innovafoster


