


Ми – це:

• центр розвитку підприємництва та інновацій серед молодих
вчених, студентів та школярів, створений Національним технічним
університетом «Харківський політехнічний інститут»;

• організація, що займається підтримкою стартап-проектів молодих
підприємців на всіх етапах розвитку: від розробки ідеї до її
комерціалізації;
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Ми – це:

• бізнес-майданчик для розвитку стартап-проектів, навчання
підприємницьких навичок ведення бізнесу; територіальна,
наукова, технологічна і технічна база для реалізації інноваційних
проектів;

• середовище, в якому зростають майбутні бізнесмени та
стартапери. Випускники нашої програми Bootcamp мають нагоду
підготуватися до участі у міжнародних та українських программах,
таких як EO Business Incubator та CIG;

• більше 600 кв.м та 150 місць.
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Наша місія
Створення і розвиток 
екосистеми 
молодіжного 
інноваційного 
підприємництва.
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Наша аудиторія

• Студенти;

• школярі;

• молоді вчені;

• молоді підприємці.



Мета діяльності Стартап-центру:

• створення середовища для стимулювання підтримки бізнес-
активності школярів, студентів, молодих вчених і молодих
фахівців в науково-інноваційній сфері;

• підтримка креативної молоді - школярів, студентів, молодих
вчених, в реалізації свої бізнес ідей.

• розвиток і функціонування екосистеми, в якій успішно
взаємодіють стейкхолдери: інкубатори, інвестори, ментори,
фірми, креативні стартапери.
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Послуги
Стартап-центру
Cтартап-школа, преінкубаційна
програма, менторство, коучинг, 
експертна підтримка, 
консультування, інформування, 
навчання, проведення семінарів, 
тренінгів, 
майстер-класів, бізнес-ігор, co-
working, майданчик для заходів, 
технологічна експертиза стартапу.
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Технологічна 
експертиза
На базі стартап-центру є 
унікальна можливість
проводити технологічну
експертизу свого стартапу, 
оскільки головний партнер 
НТУ “ХПІ” є осередком
кваліфікованих спеціалістів
у багатьох галузях.



Преінкубаційна програма
Innovation Bootcamp

Найближчий захід

(з 30 листопада по 12 грудня 2020 року)
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Преінкубаційна програма
Innovation Bootcamp
Програма яка:

• Створена на базі стартап-центру за підтримкою НТУ “ХПІ”, ради
молодих вчених НТУ “ХПІ” та US Embassy;

• разрахована на розвиток бізнес ідей, або проектів на початковій
стадії школярів, студентів та молодих вчених;

• буде проходити у змішаному форматі - офлайн та онлайн. Для
офлайн ми підготували кілька локаций у ХПІ, коворкінг центри, 
локації партнерів. Такий формат дозволив нам розмістити
учасників програми згідно епідеміологічним нормам.
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Преінкубаційна програма
Innovation Bootcamp
Додаткові переваги програми:

• Протягом 12 днів, окрім запланованих лекцій, учасникам буде
запропоновано прийняти участь у розважальній грі. Вони мають виконувати
тематичні завдання, за які отримають спеціальну внутрішню валюту. За
результатами гри також будуть визначені фіналісти, які отримають окремі
винагороди;

• всі учасникі програми зможуть отримати консультаційну підтримку до квітня
на базі стартап-центру;

• після програми для учасників буде проведено розіграш - безкоштовна
участь у освітніх заходах для розвитку певної галузі проекту: фінанси,
маркетинг, презентація, юридичні аспекти, лідерські навички тощо
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Зацікавилися заходом? 
Детальну інформацію ви можете отримати за посиланням
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www.facebook.com/BootCampSpark/



Наша команда
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Оксана Севрюкова
specialist of marketing and PR

Оксана Гета
event manager

Наталія Шпагіна
administrator

Станіслав Федорчук
IT specialist

Сергій Третьяк
IT specialist

Шинкаренко Маргарита
partners and sponsor searcher

Роман Томашевський
Strategist and partners specialist

Марія Маслак
Project specialist



Наші партнери



Зацікавилися?
Слідкуйте за нами у соціальних мережах:


