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1.

Загальні положення

Це Положення є юридично обов’язковою угодою між Організатором
Конкурсу – Громадською організацією «Платформа інноваційного
партнерства» та Учасниками конкурсу з іншого боку.
Це Положення визначає порядок і правила проведення конкурсу – відбору
інноваційних Проектів в рамках роботи Інкубатора

2.

Терміни та визначення

В цьому положенні терміни використовуються в наступному визначенні:
Інкубатор «Youth Entrepreneurial Partnership (YEP)», «YEP-Інкубатор»
або «Інкубатор» – конкурсна програма, що полягає у відборі та розвитку
Проектів Стартапів, в рамках визначених в цьому Положенні, а також
допомога в забезпеченні подальшого супроводу, в залученні інвестицій (в разі
необхідності для визначених Організатором Конкурсу Проектів) та в
практичної їх реалізації. Організатором конкурсної програми є Громадська
організація «Платформа інноваційного партнерства»;
Громадська організація «Платформа інноваційного партнерства» є
неприбутковою організацією, зареєстрованою згідно чинного українського
законодавства, код ЄДРПОУ 40915490.
Стартап – організована команда ентузіастів та/або фізичних та/або
юридичних осіб, метою якого є відтворення та/або реалізація певної
бізнес-моделі, продуктів тощо. Стартапи мають бути авторами описаних
бізнес-моделей, продуктів і т. д.;
Проект – інноваційне технологічне рішення або продукт, що розроблений
Стартапом та/або командою Стартапів (що включає прототипи,
супроводжуючу документацію тощо…), які є предметом участі конкурсної
інкубаційної програми та реалізація яких може створити нові продукти,
цінності та/або нові бізнеси;
Конкурс або Конкурсна програма – відбір інноваційних Проектів
Стартапів для проходження інкубаційної програми Інкубатора;
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Учасники конкурсу або Учасники – Стартапи та Фізичні особи –
студенти українських вишів, що були зареєстровані та прийняли правила та
умови участі в програмі Інкубатора.
Інкубаційна програма – програма навчання та підготовки Учасників, що
пройшли Конкурсну програму.
Акселераційна програма – програма навчання, яка має на меті надання
резидентам індивідуальної менторської підтримки та за допомогою різних
інструментів сприяє виходу команд на новий рівень розвитку своїх продуктів
і компаній.

3.

Мета та завдання

Мета
● Головною метою мережі YEP Інкубаторів є розвиток підприємницької
культури в українських університетах, проведення навчальних програм,
надання експертної та менторської підтримки молодим підприємцям.
● Метою проведення Конкурсної програми Інкубатора є пошук,
проходження інкубаційної програми, та подальша допомога з
впровадженням інноваційних розробок та участь в акселерації.
Завдання:
● Інформування максимальної кількості потенційних учасників про
Інкубатор та залучення потенційних учасників;
● Відбір найкращих Проектів для Інкубаційної програми;
● Проведення експертної оцінки відібраних Проектів;
● Проведення Інкубаційної програми для Учасників конкурсу, що
пройшли Конкурсну програму;
● Потенційна можливість подальшого впровадження Проектів у життя.

4.

Організатори Конкурсу
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Організатором Конкурсу
інноваційного
партнерства».
компаній-партнерів.

є Громадська організація «Платформа
Програма
проходить
за
підтримки

Для проведення Конкурсу формуються два колегіальних органи:
Оргкомітет, складається з високопрофесійних фахівців, які забезпечують
організаційну, юридичну, фінансову, технічну, адміністративну діяльність
Конкурсу;
Експертний комітет з відбору Проектів Стартапів, в який входять
представники Інкубатора та Акселератора, представники компаній-партнерів
конкурсу, що є представниками відповідних функцій в структурі компанії, та
запрошені особи, зі значною експертизою в цій галузі, що зацікавлені в
подальшому розвитку Проектів Стартапів.
Для прийому заявок та їх первинного розгляду в складі оргкомітету
створюється відбіркова експертна комісія, яка визначає відповідність поданих
заявок умовам Конкурсу. Прийом заявок Конкурсу здійснюється на
офіційному web-порталі за адресою http://www.yepworld.org/ua/ (далі за
текстом цього Положення - Сайт). Для максимальної прозорості проведення
Конкурсу, на Сайті створюється спеціалізований функціональний модуль для
збору і реєстрації заявок Стартапів на участь в Конкурсі, організації роботи
оргкомітету та експертного комітету з відбору Проектів, висвітлення перебігу
Конкурсу та його результатів. Всі зустрічі і зборів комітетів супроводжуються
веденням протоколів. Всі рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.

Процес Конкурсу
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5.1 Етапи Конкурсу
Номер
Найменування етапу
етапу
1
Відкриття реєстрації на проект
2
Збір заявок від Учасників
3
4
5
6

Дати проведення
етапу, online
17.01.2022
17.01.2022
–
25.02.2022
Відбір
конкурсних
заявок 25.02.2022
–
Експертною комісією Конкурсу
01.03.2022
Інкубаційна програма
09.03.2022
–
13.05.2022
Final Pitch
14.06.2022
Прийняття рішень щодо потенційної 14.06.2022
–
взаємодії Стартапів-фіналістів з 28.06.2022
партнерами Конкурсу та подальшої
участі в акселерації.

5.2Формат інкубаційної програми та строки
Програма проходить у форматі Онлайн, використовуючи мережу
Інтернет та різноманітні інструменти для проведення навчального процесу.
Строки етапів

Назва

09-12.03
22-24.03
01-03.04

Interviews with startups
BC#1
Hackathon *G48

12-13.04

BC#2

27-28.04

BC#3

April

Mentoring sessions
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May

Pitching session #1

May

Pitching session #2

21.06

Final Pitch

* G48 (Garage 48) - офіційний партнер інкубаційної програми YEP!Starter, за
сприянням якого буде проведений хакатон для учасників програми.

5.3 Ментори та експерти Інкубаційної програми
Менторська експертна група складається з українських та міжнародних
експертів з підприємництва, технологій та розвитку технологічного бізнесу.
Також до участі в інкубаційній програмі залучаються спікери, ментори
та експерти з компаній-партнерів.

5.4 Учасники Конкурсу
До участі в Конкурсі запрошуються Стартапи на ранній стадії. Для
участі в програмі допускається не більше 3 учасників від однієї
стартап-команди.
В програмі можуть брати участь тільки ті команди, кількість учасників
яких не перевищує трьох осіб. Фінальні призи та час менторських сесій
також розраховані на команди, які складається не більше як з трьох осіб.
Пропоновані проекти можуть подаватися як юридичними особами, так і
складатися з фізичних осіб. Кількість, ролі, права та обов’язки ключових
учасників команди Стартапів мають бути зазначені під час подачі заявки для
участі в конкурсній програмі Інкубатора.
Висування заявок має здійснюватися шляхом заповнення електронної
форми. Приклад електронної форми зазначено у відповідному пункті цього
Положення. Заявка має включати відомості про автора і організації,
найменування проекту, анотації проекту.
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До опису Проекту можуть бути додані додаткові матеріали, що більш
детально представляють розробку та/або результати її апробації (наприклад,
презентації PowerPoint, роздаткові матеріали та ін.). Всі додаткові матеріали
подаються у вигляді вкладень, або архівного файлу (*.zip або *.rаr) розміром
не більше 5 Мбайт, а перелік матеріалів (вміст архіву) вказується у
відповідному полі заявки. В анотації до заявки повинні бути приведені
загальна характеристика поданого Проекту, його призначення і способи
практичного використання.
Рішення про реєстрацію заявки для участі в Конкурсі приймає
Експертний комітет. Експертний комітет має право запросити додаткову
інформацію від заявника Проекту з метою більш адекватного оцінювання її
змісту. Організатори Конкурсу залишають за собою право відмовляти в
реєстрації заявок без пояснення причин відмови.
5.5 Дискваліфікація
У разі якщо Учасники Конкурсу порушують умови даного Положення,
та/або підписані Сторонами домовленості (в тому числі в електронному
вигляді шляхом проставлення відмітки на Сайті), та/або правила поведінки
прийняті і встановлені положеннями, Оргкомітет та/або Експертний комітет
Конкурсу може прийняти рішення про дискваліфікацію проекту. Таке
рішення буде прийнято остаточно та оскарженню не підлягатиме.
Необхідно звернути увагу на наступний перелік передумов для можливої
дискваліфікації:
● Порушення правил участі в Конкурсній програмі конкурсної програми
Інкубатора;
● Невідповідність запропонованого проекту формату Конкурсу
Інкубатора, неправдивість наданих даних щодо проекту, членів команди
та будь-якої іншої неправдивої інформації;
● Будь-яке сприяння команді будь-якого з членів Оргкомітету чи
Експертного комітету. Втручання сторонніх осіб в хід справедливого
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ходу Конкурсної програми чи негативний вплив на інші команди, що
беруть участь в Конкурсній програмі Інкубатора;
● За порушення вимог комітетів Інкубатора та/або невиконання
поставлених задач членів комітетів Інкубатора;
● Будь-які інші вчинки, що будуть розцінені як порушення та/або
негативний вплив на процес Конкурсної програми, що в свою чергу, міг
вплинути на кінцеві результати Конкурсної програми.

5.6 Процедура відбору
Перший етап відбору – попередній відбір. На даному етапі відбору
Оргкомітет та експертний комітет «YEP» здійснює відбір за принципом
відповідності заявлених заявок перерахованим пріоритетним напрямкам на
підставі наданих Учасниками конкурсу матеріалами;
Другий етап – Інтерв'ю. З кожною командою проводиться зустріч,
протягом якої експерт/ти отримують необхідну інформацію про Проект, та
переконуються у правдивості вказаних попередньо даних, на базі яких був
зроблений попередній відбір та визначають перспективність заявленого
Стартапу.
Третій етап – Підготовка до Final Pitch. Проводиться членами
Оргкомітету для підготовки команд до фінальної презентації проекту. За
умови відсутності прогресу та зростання рівня заявленого Проекту,
незадовільною підготовкою матеріалів для виступа - Учасник конкурсу може
бути виключений зі списку учасників-фіналістів програмі.
Четвертий етап – Final Pitch.

5.7 Отримання відсутніх ресурсів
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Для можливості отримання відсутніх ресурсів для реалізації
запропонованих проектів, команді Стартапу необхідно пройти на фінальну
стадію Інкубаційної програми. На даному етапі Експертна комісія Інкубатора
проводить аналіз запитаних командою Стартапу ресурсів та коригує кількість
запитаних ресурсів у разі необхідності. Мова йде про експертну оцінку,
консультації та будь-які інші ресурси для реалізації Проекту Стартапу. Дані
ресурси надаватимуться організацією «YEP» та її партнерами.

5.8 Завершення конкурсного процесу
Як було зазначено вище, метою ведення Конкурсної програми є пошук,
розвиток та інтеграція інноваційних технологій і розробок. В результаті
проходження Інкубаційної програми, вдосконалені Проекти можуть бути
використані для подальшого розвитку як продукти та рішення для
впровадження їх у життя в співпраці з «YEP».

6.

Можливості для співпраці

Якщо Ви, або Ваша компанія зацікавлена в фінансуванні проектів, що
братимуть участь в конкурсній Інкубаційній програмі , та які матимуть
перспективи впровадження, за рішенням Експертної комісії, Вам необхідно
зв’язатись з Оргкомітетом для проходження відповідної реєстрації.

7.

Прикінцеві положення

Коли ви подаєте заявку на участь в Конкурсі та Інкубаційній програмі,
ви погоджуєтесь з тим, що інформація про Проект буде доступна
інвесторам та партнерам «YEP». У випадку зацікавленості інвестора чи
партнера в вашому Проекті - ми залишаємо за собою право організувати
ваше знайомство.

11

Правила та усі пункти цього Положення затвердженні усіма комітетами
«YEP». З цим положенням мають бути згодні та ознайомлені всі Учасники
Конкурсної програми. Надання згоди відбувається шляхом підписання
цього Положення в електронному вигляді на Сайті шляхом проставлення
відповідної відмітки. Таким підписом кожен Учасник підтверджує свою
добровільну згоду на обробку персональних даних, участь, умови і
наслідки, передбачені цим Положенням.

