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Międzynarodowy program  
edukacyjny dla przyszłych polskich 
przedsiębiorców technologicznych  
i wizjonerów.

Dla kogo?
Szukamy osób między 20 a 35 rokiem 
życia, które intensywnie pracują nad 
swoją ścieżką rozwoju i pomysłami na 
własną działalność.

 
Kiedy?
4 tygodnie: wrzesień 2018

tygodnie warsztatów  
biznesowych we współpracy  
z partnerami

tygodniowe szkolenie 
w University of Cambridge

Co zyskasz?
rozwój kompetencji biznesowych
technologiczny know-how  
w wybranych sektorach
zdolność do innowacyjnego  
i społecznego myślenia
możliwość budowy międzynarodowych 
sieci współpracy

Stypendium pokrywa wszystkie koszty szkolenia  
w University of Cambridge oraz wyżywienia  
w czasie programu.

Mentoring peer-to-peer

Szkoła Pionierów PFR jest oparta na pracy 
zespołowej i wzajemnym oskonaleniu  
w gronie uczestników. Dzięki wspólnej  
ocenie i wymianie uwag budujemy  
kulturę wysokiego kapitału społecznego.

Edukacja przez wyzwania

Najskuteczniejszy sposób na zdobycie 
nowych umiejętności to rozwiązywanie  
konkretnego problemu. Postawimy Cię 
przed wyzwaniami sektora wybranymi 
razem z partnerami merytorycznymi 
programu.

Personalny plan rozwoju

Każdy uczestnik ma swoją indywidualną 
miarę postępu. Aplikując do programu 
przygotujesz plan, który pomoże nam  
w zrozumieniu Twojej ścieżki rozwoju 
osobistego i wynikających z niej potrzeb.

Szkolenie w Cambridge

Program obejmuje tygodniowe szkolenie  
przygotowane przez ekspertów uznanego  
na świecie University of Cambridge. 
Wybierz ścieżkę branżową: Internet 
rzeczy i sztuczną inteligencję lub inteli-
gentne miasto i czyste technologie.

Klub Pionierów

Prezentacja przed inwestorami na gali 
finałowej to nie koniec programu. Alumni 
dołączą do Klubu Pionierów, który zinte-
gruje i utrzyma sieć nowych kontaktów  
z liderami zmiany technologicznej.

Prowadzenie przez praktyków

Wszystkie warsztaty będą prowadzone  
przez doświadczonych profesjonalistów  
w obszarach ich specjalności. Stawiamy  
na wiedzę branżową firm o najbardziej  
innowacyjnych rozwiązaniach.

Chcesz wiedzieć więcej?  
Wejdź na stronę startup.pfr.pl
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Aplikuj w dniach 5—26 czerwca  
poprzez formularz na stronie
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Nabór jest dostępny 
od 5  do 26 czerwca 2018 r.

Rada programowa
Nad jakością programu czuwa Rada Programowa, w skład której  
powołane zostały wybitne ekspertki i eksperci różnych obszarów  
związanych z innowacyjnością i przedsiębiorczością technologiczną.

Nabór
Nabór do programu 
Szkoła Pionierów PFR  
składa się z dwóch etapów: I etap

Wypełnienie formularza  
aplikacyjnego i dołączenie do niego  
życiorysu kandydata oraz  
personalnego planu rozwoju.

II etap
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi 
kandydatami, podczas których będą  
oni prezentować swoje rozwiązania 
problemu z zakresu przedsiębiorczości 
technologicznej.

Intensywny program, realizowany  
w całości we wrześniu tego roku,  
przeprowadzi uczestników od inspiracji  
prosto do pracy w zespole nad własnym  
projektem i prezentacji przed inwestorami 
podczas gali finałowej.
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Damian Zapłata
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Filip Granek
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Alexander Nawrocki
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Warsztaty prowadzone w Warszawie 
zostaną przygotowane przez partne-
rów merytorycznych programu:

duże firmy technologiczne,
startupy z sukcesami,
ekspertów innowacyjnych sektorów,

w oparciu o model zajęć wzorowany  
na najnowocześniejszych metodach  
edukacyjnych. Praktyczne warsztaty  
pozwolą uczestnikom rozwinąć umiejęt-
ności z następujących obszarów:

3 września 2018 r. 22-28 września 2018 r.

Zespół Cambridge Enterprise  
pozwoli uczestnikom poznać  
brytyjski ekosystem innowacji  
i wesprze ich wysiłki w stworzeniu  
wyjątkowego projektu. 
 
Gala finałowa i prezentacja efektów prac 
będzie miała miejsce pod koniec roku 
kalendarzowego.

Otwarcie Szkoły  
Pionierów PFR

Szkolenie w University  
of Cambridge

business development  sprzedaż  
i marketing  budowanie zespołu  trendy 
przyszłości  wyzwania w wybranych 
sektorach  cyfrowe narzędzia dla biznesu 

 krytyczne myślenie i rozwiązywanie 
problemów  rozwój osobisty

Więcej informacji i formularz aplikacyjny 
znajdują się na stronie startup.pfr.pl

Szkoła Pionierów PFR powstaje dzięki 
współpracy PFR i Fundacji PFR 
z Allegro.pl (Partner Strategiczny)  
oraz TDJ (Partner Główny).

Organizator: 
 
 

 
 
Partner Strategiczny:
 
 

  
Partner Główny:
 
 

Partner Międzynarodowy:
 
 

Partner Społeczny:

Zapraszamy do aplikowania osoby 
między 20 a 35 rokiem życia, które  
pracują nad swoją ścieżką rozwoju 
i pomysłami na własną działalność.
Głównym wymaganiem jest pełne zaangażowanie  
w czasie trwania projektu we wrześniu — warsztaty będą 
prowadzone od godzin porannych do popołudniowych  
w dni robocze.

http://startup.pfr.pl

