ČESKÝ TECHNOLOGICKÝ AKCELERÁTOR

CzechAccelerator
Vaše cesta do Silicon Valley

Agentura CzechInvest otevírá přímo v srdci kalifornského Silicon Valley technologický akcelerátor
pro české podnikatele – CzechAccelerator.
Hlavní cíl? Zajistit finance pro české inovativní projekty, prodat výsledky výzkumu do praxe
a podpořit spolupráci mezi podnikateli, vysokoškoláky a vědci.
CzechAccelerator funguje v úspěšném Plug and Play Tech Center v městečku Sunnyvale. Své sídlo
v něm má přes 250 start-up společností zejména z oblasti internetu, mobilních i bezdrátových
technologií a sociálních sítí. Od svého založení v roce 2006 pomohlo Plug and Play Tech Center
získat začínajícím podnikatelům přes půl miliardy dolarů.

CzechAccelerator je určen pro:
-- zavedené malé a střední podniky hledající strategické partnery
-- start-up společnosti, které potřebují získat kapitál pro další rozvoj

Výběr do CzechAccelerator:
-- všichni zúčastnění musí nabídnout inovační a růstový potenciál v oblasti informačních
a komunikačních technologií nebo biotechnologií
-- úspěšné zájemce vybere panel odborníků složený ze zástupců agentury CzechInvest,
Ministerstva průmyslu a obchodu, investorů z České republiky a odborné veřejnosti.

Úspěšní kandidáti v CzechAccelerator získají:
-- přístup k rozsáhlé síti předních fondů rizikového kapitálu v Silicon Valley
-- vstup na desítky odborných a networkingových akcí pořádaných Plug and Play Tech Center
-- možnost jednání se zkušenými odborníky, kteří úzce spolupracují s Plug and Play Tech Center
-- konzultace zdarma zaměřené na právo, duševní vlastnictví, účetnictví, daně, pojištění, lidské
zdroje, marketing apod.
-- možnost osobního setkání se strategickými technologickými partnery (např. Google, Microsoft,
Sun Microsystems, Cisco, Oracle)

CzechInvest v rámci CzechAccelerator nabízí:
-- kancelářské prostory pro dvě osoby ze čtyřech společností po dobu tří měsíců
-- organizaci jedinečných networkingových akcí
-- informační a organizační podporu během působení v CzechAccelerator
-- konferenční prostory pro schůzky a obchodní jednání
-- vysoce specifické předvýjezdové školení a přípravu na pobyt v CzechAccelerator
Přihlášku včetně detailních informací o CzechAccelerator najdete na www.czechaccelerator.cz.
Účastníci si hradí veškeré osobní náklady spojené s pobytem v Silicon Valley.
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