
Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” 

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

Głównym  celem  projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów z Polski Wschodniej, za pomocą kompleksowego programu inkubacji 
przygotowującego firmy typu startup do wejścia na rynek.

Projekt jest szansą dla pomysłodawców na rozwinięcie własnego biznesu. Wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia maja szansę na grant w wysokości
do 800 tys. na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek lub też szansę na pozyskanie kapitału prywatnych inwestorów.



Aplikuj już dziś: lsi1420.parp.gov.pl 

Wypełniając wniosek wybierz Unicorn Hub

Platforma startowa Unicorn Hub w szczególności wspiera przedsięwzięcia z branż IT/ICT, medycyna/zdrowie publiczne; smart city/transport.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE UNICORN HUB

Dowiedz się więcej:

Zespół Platformy Startowej – Unicorn Hub zaprasza na konsultacje z ekspertami w zakresie przygotowania wniosku do programu.

Kompleksowe wsparcie konkretnych 
specjalizacji branżowych 

SPECJALIZACJA
BRANŻOWA

Planowanie dynamiczne, 
nastawione na efekty / dostarczenie 
wartości

INDYWIDUALNE 
ŚCIEŻKI

Ustrukturyzowane i systemowe 
zaangażowanie Partnerów

EKOSYSTEM
„BIORCÓW’

DOŚWIADCZONY
ZESPÓŁ

Szerokie doświadczenie 
międzynarodowe w procesie 
inkubacji i akceleracji firm



Umów spotkanie lub rozmowę tel. 81 710 46 30 lub mailowo sekretariat@oic.lublin.pl

Oferta projektu 

Oferujemy kompleksowy program inkubacyjny obejmujący:

- opiekę dedykowanego Managera inkubacji

- dostępu do usług podstawowych (m.in. wsparcia organizacyjnego, przestrzeni do pracy, mentoringu, obsługi księgowej, obsługi prawnej, doradztwa 
podatkowego, podstawowego wsparcia marketingowego oraz dostępu do warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji na sesje 
pitchingowe

- usług specjalistycznych wynikających  z iteratywnej mapy rozwoju produktu, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu 
biznesowego (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe, prawne), w tym obejmujące testowanie i 
weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego

Regulamin projektu: https://www.oic.lublin.pl/platforma-startowa-unicorn-hub_4,101,336.html 

Partnerstwo:

Lider:

mailto:sekretariat@oic.lublin.pl
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    FINDUSTRY

Sentinel 
Innovation



Kontakt:

unicorhub@oic.lublin.pl

81 710 46 30
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