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IV edycja Startup Summer Camp już 9-10 września. Trwają zapisy dla 

młodych przedsiębiorców 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma przyjemność zaprosić na 

wydarzenie Startup Summer Camp, które odbędzie się w Amfiteatrze w Supraślu w dniach 9-10 

września 2022 r. Spotkanie skierowane jest do młodych przedsiębiorców, którzy realizowali 

projekty w Platformach Startowych. To doskonała okazja do nabycia wiedzy, wymiany 

doświadczeń, ale również integracji i nawiązania kontaktów biznesowych. Udział w wydarzeniu 

jest bezpłatny, a w jego trakcie odbędzie się konkurs pitchingowy. Patronat honorowy objęło 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a partnerem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju i 

Technologii. 

To już czwarta edycja letniego obozu dla startupów, który co roku cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem. Głównym celem organizowanych przez PARP obozów jest stworzenie 

przestrzeni do wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami rozpoczynającymi swoją 

biznesową drogę. Doświadczenia poprzednich edycji pokazały, że tego typu wydarzenia są jak 

najbardziej potrzebne młodym innowatorom. Każde z nich wzbudzało bardzo duże 

zainteresowanie. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

– Mając świadomość, jak ważne jest wsparcie młodych przedsiębiorców i pomoc we wdrażaniu ich 

pomysłów na innowacyjne usługi i produkty, już po raz czwarty uczestniczymy w tak ważnym 

wydarzeniu. Chcemy dzielić się nie tylko wiedzą, ale być partnerem dla młodego biznesu w 

kolejnych latach ich rozwoju i zdobywania rynku nie tylko w Polsce, ale i za granicą – mówi  

Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. 

 

Sukces poprzednich edycji 

Ostatnia stacjonarna konferencja Startup Summer Camp odbyła się przed pandemią, w sierpniu 

2019 roku w Rynie. Udział w niej wzięło ponad 3 tys. uczestników, a wśród prelegentów byli 

zarówno przedstawiciele ministerstw, instytucji publicznych, jak i eksperci m.in. Dave Birss.   



 

Z kolei w październiku 2021 roku w studiu ESPOT w Elektrowni Powiśle w Warszawie odbyła się 

konferencja START2UP!, która była kontynuacją konferencji i tym razem została zorganizowana w 

formule online. W inauguracji wzięli udział: Olga Semeniuk wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i 

Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Mikołaj Różycki p. o. 

Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małgorzata Wierzbicka dyrektor w 

Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Konferencję na platformie wp.pl, PARP oraz SoMe 

PARP obejrzało ok. 850 tys. użytkowników. Taki wynik tylko utwierdził organizatorów w tym, jak 

młodzi startupowcy są chłonni wiedzy i wsparcia w zakresie budowania swojego biznesu.  

 

Tegoroczna edycja 

– W tym roku zaplanowano dwudniowy program, który stanowić będzie szansę do zdobycia cennej 

wiedzy dla rozwoju młodego biznesu. To także możliwość do zadawania pytań i indywidualnych 

rozmów z fantastycznymi ekspertami, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami – zachęca 

Dariusz Budrowski, prezes PARP. Do udziału w Startup Summer Camp zachęcamy wszystkich 

młodych przedsiębiorców, którzy pomyślnie zakończyli inkubację w ramach jednej z Platform 

startowych – dodaje. 

„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to program inkubacyjny zapraszający przedsiębiorcze 

osoby, które dysponują innowacyjnymi pomysłami o wysokim potencjale biznesowym. To 

pierwsze przedsięwzięcie wspierające krajowe startupy – w makroregionie Polski Wschodniej – 

realizowane na tak szeroką skalę. Głównym celem Platform startowych jest przekształcenie 

pomysłów w produkty, dostosowanie ich do warunków rynkowych oraz opracowanie rentownych 

modeli biznesowych, umożliwiających wejście startupów na rynek krajowy i zagraniczny. Do tej 

pory program inkubacji ukończyło ponad 1100 startupów. 

PARP wyłoniła Animatorów programu, którzy jako wyspecjalizowane ośrodki realizują programy 

inkubacji dla przedsiębiorców. Każdy z Animatorów zarządza Platformą startową, czyli 

partnerstwem oferującym inkubację w określonych specjalizacjach branżowych, właściwych dla 

regionów Polski Wschodniej: technologie informacyjne i komunikacyjne, produkcja żywności, 

branża metalowo-maszynowa, energetyka, turystyka, medycyna i zdrowie, smart city, transport i 

motoryzacja, ekologia, lotnictwo, motoryzacja, budownictwo. Pomysłodawcy chcący wziąć udział 

w „Platformach startowych” mogą się zgłaszać do końca października br. Ze względu na duży 

sukces i rosnące zainteresowanie podobny zakres wsparcia został zaplanowany w programie 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.   

Podobnie jak w poprzednich edycjach, zapraszamy startupy do wzięcia udziału w konkursie 

podczas konferencji. Jedynym warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zgłoszenie się do sesji 

pitchingowej oraz przygotowanie prezentacji przedstawiającej swoje innowacyjne rozwiązanie 

biznesowe wsparte środkami Programu Polska Wschodnia 2014-2020, która zostanie 



 

zaprezentowana podczas sesji. Laureatów wybiera Kapituła konkursu „STARTUP SUMMER CAMP! 

PITCH 2022”. Fundatorem nagrody w konkursie jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku wyczerpania 
miejsc, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji. 

Szczegółowe informacje nt. Platform startowych i trwających rekrutacji. 

 

 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/summer-camp-4#formularz
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe

