
Lublin, 15.11.2019r. 

ZAPROSZENIE

Innowacje technologiczne w medycynie i digital health są już codziennością.

Wsparcia potrzebują ci, którzy sami poszukują innowacyjnych rozwiązań

 i chcą wprowadzać na rynek swoje wynalazki.

Już 25 listopada o godzinie 10:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin, sala S8,

piętro  IV)  odbędzie  się  konferencja  „Innowacyjna  medycyna.  Rozwijanie  startupów  medycznych  w  Polsce

Wschodniej.” Podczas, której będziemy rozmawiać o innowacyjnych rozwiązaniach i możliwości współpracy między

biznesem a medycyną.

Uczestnicy konferencji posłuchają ciekawych wystąpień na temat:

 budowy startupu w Platformie startowej w Polsce Wschodniej,
 jak ważny jest mentoring podczas inkubacji,
 poszukiwania innowacyjnych rozwiązań przez branżę medyczną,
 jak wyglądają nowoczesne placówki zdrowia,
 analizy ryzyk w budowaniu innowacyjnych startupów medycznych i nie tylko.

Będzie to także okazja do wysłuchania przedstawicieli startupów medycznych, którzy zaprezentują swoje rozwiązania.

Dodatkowo będzie można spotkać  zespół  Platformy Startowej  Unicorn  Hub i  porozmawiać z nim nt.  aplikacji  do

Platforma  Startowa  Unicorn  Hub  –  uznanej  przez  Ministerstwo  Inwestycji  i  Rozwoju  za  lidera  wśród  platform

startowych w 2019 r.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan, Centrum Medyczne Sanitas, Centrum

Medyczne TOP Medical.

Wydarzenie jest bezpłatne, mamy ograniczoną liczbę miejsc. 

Zapisy: https://unicornhub.pl/innowacyjna-medycyna/ 

https://unicornhub.pl/innowacyjna-medycyna/


Agenda spotkania:

Miejsce:

Lubelskie Centrum Konferencyjne - sala S8, piętro IV

Artura Grottgera 2

20-029 Lublin

10:00 Platforma Startowa Unicorn Hub – droga do budowy własnej firmy

Jacek Korzeniak, MBA | Dyrektor Projektów Europejskich

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

10:20 Znaczenie mentoringu w fazie inkubacji biznesu.

Dariusz Jodłowski | Prezes Zarządu 

Pracodawcy Lubelszczyzny “Lewiatan”

10:35 Centrum Medyczne SANITAS – Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i możliwości 

współpracy z CM SANITAS

dr n. med. Cezary Sawulski

Centrum Medyczne Sanitas

10:55 Top Medical – przykład rozwoju prywatnych placówek służby zdrowia

mgr. inż. Tomasz Berbeć

Top Medical Sp z o.o.

11:15 Analiza ryzyk w budowaniu innowacyjnych startupów medycznych

Jarek Duda, MBA | Manager Inkubacji

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

12:00 Prezentacje startupów medycznych / Otwarte konsultacje projektów biznesowych z zespołem 
Platformy Startowej Unicorn Hub

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w harmonogramie wydarzenia.

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt:

Paweł Jedynak

Specjalista ds. promocji i marketingu

Platforma Startowa Unicorn Hub

kom. 576 – 344 – 044

e-mail: pawel.jedynak@oic.lublin.pl

mailto:pawel.jedynak@oic.lublin.pl


Platforma Startowa „Unicorn Hub" to projekt, którego celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw

typu startup za pomocą kompleksowego programu inkubacji. Platforma „Unicorn Hub", poprzez unikalny ekosystem

obejmujący współpracę Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni wyższej, funduszy VC, MŚP i dużych firm oraz jednostek

samorządu  terytorialnego,  zakłada  wsparcie  pomysłodawców zainteresowanych  uruchomieniem biznesu  na  terenie

Polski  Wschodniej.  Projekt  skierowany  jest  do  innowacyjnych  pomysłów  biznesowych,  ze  szczególnym

uwzględnieniem branż takich jak: IT / ICT, Medycyna i Zdrowie Publiczne, Smart City / Transport.

Innowacyjne przedsięwzięcia maja szansę na  grant w wysokości do 1 mln złotych. na wprowadzenie produktu lub

usługi na rynek lub też szansę na pozyskanie kapitału prywatnych inwestorów.

Obecna runda zgłaszania pomysłów trwa do 26 stycznia 2020 r.

Proces inkubacji

Program  inkubacji  trwa  4  miesiące,  w  ramach  którego  startupy  mają  przydzielonego  Menedżera  Inkubacji  oraz

korzystają m.in.: ze wsparcia organizacyjnego, przestrzeni do pracy, mentoringu, obsługi księgowej, obsługi prawnej,

doradztwa podatkowego,  podstawowego wsparcia   marketingowego,  warsztatów z  zakresu  wystąpień  publicznych,

przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe.

 

Dodatkowo przydzieleni dla poszczególnych startupów eksperci biznesowi pomagają w tym czasie również m.in. w

dopracowaniu  modeli  biznesowych,  weryfikacji  pomysłu,  możliwości  finansowania,  czy  usług  rozwojowych

niezbędnych  do  opracowania  MVP (Minimum Viable  Product  –  produkt  minimalny gotowy do  wprowadzenia  na

rynek).

Ekosystem Unicorn Hub

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi  priorytetowej  I:

Przedsiębiorcza Polska  Wschodnia, działania  1.1 Platformy startowe dla  nowych pomysłów, Poddziałania  1.1.1 Platformy startowe dla  nowych

pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).


	Lublin, 15.11.2019r.
	ZAPROSZENIE

