Simulated Crowdfunding
Masz pomysł na badania naukowe ale nie masz na nie funduszy?
Potrzebujesz wsparcia finansowego przy realizacji badań?
Chcesz dowiedzieć się więcej o crowdfundingu i możliwościach wykorzystania go do swoich potrzeb?
Zapraszamy do udziału w warsztatach symulowanego finansowania społecznościowego oraz uczestniczenia
w międzynarodowym konkursie “Simulated Crowdfunding ”.

Dlaczego warto wziąć udział?
Dzięki zgłoszeniu pomysłu na projekt badawczy na platformie SYNERGY możesz:
Zebrać pieniądze na swój
projekt naukowy

Uzyskać informacje zwrotne
o projekcie na wczesnym
etapie rozwoju

Zwiększyć świadomość
innych o swoim pomyśle na
badania i prace naukowe

Komunikować się
bezpośrednio z inwestorami

Zwiększyć szanse na
pomyślne wdrożenie
swojego rozwiązania
Wygrać voucher o wartości
nawet 2000 € (na doradztwo,
szkolenia, obsługi prawne, itp.)

Pomysłodawca kampanii
Przetestuj swoją kampanię crowdfundingową na
platformie SCIP i dowiedz się więcej o finansowaniu
społecznościowym. W ramach warsztatów uczestnicy
będą mieli okazję zainwestować w Twój projekt.
Zespół SYNERGY przyzna 5 voucherów
pośród
wszystkich międzynarodowych projektów, które
osiągnęły założony budżet.

Inwestor
Weź udział w warsztatach SYNERGY Simulated
Crowdfunding i inwestuj symulowane środki finansowe w
najlepsze pomysły. Wykorzystaj szansę, aby przekonać
się, jak działa mechanizm crowdfundingu, jak możesz go
wykorzystać w swojej organizacji i jak możesz z niego
skorzystać.

Rozwijamy platformę Synergic Crowd Innovation Platform, aby w ramach działania pilotażowego
dotyczącego symulowanego crowdfundingu między innymi podnieść świadomość na temat alternatywnych
sposobów finansowania. Chcemy pomóc naukowcom, studentom, organizacjom oraz start‐up’om we wsparciu
finansowania prowadzonych badań poprzez finansowanie społecznościowe.
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zarejestrujesz swoja kampanię na projekt badawczy do 2 lutego 2020 r.
Kampania powinna być opisana w języku angielskim i dotyczyć zagadnień:
 technologie przyrostowe i druk 3D
 procesy i materiały związane z mikro‐ i nanotechnologiami
 przemysł 4.0

kontakt: synergy@pwr.edu.pl

Warsztaty Simulated Crowdfunding
Termin: 05.02.2020 r. w godzinach 14:00 ‐17:00
Miejsce spotkania: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo –Technicznej Politechnika Wrocławska Plac
Grunwaldzki 11, Budynek D‐21, sala nr 201
Rejestracja do dnia 31 stycznia 2020 r. poprzez link: https://forms.gle/Fnf66dTwkSQbtjkQ9
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: synergy@pwr.edu.pl

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z:
•

crowdfundingiem,

•

nowymi narzędziami wspierającymi społecznościowe finansowanie projektów
badawczych oraz przetestować te narzędzia podczas symulacji,

•

możliwościami wykorzystania crowdfundingu do swoich potrzeb,

•

Platformą Synergic Crowd Innovation Platform i jej zastosowaniem.

Warsztaty poprowadzą członkowie zespołu SYNERGY oraz Karol Król.
Karol Król – niezależny ekspert w obszarze innowacji na rynku kapitałowym, jeden
z twórców ekosystemu alternatywnych finansów w Europie. Wykłada i doradza
w zakresie alternatywnych finansów, crowdsourcingu i zajmuje się organizacją
finansowania dla firm we wczesnych fazach rozwoju. Współzałożyciel Centrum
Gospodarki Społecznościowej oraz Wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Crowdfundingu.
W ramach projektu SYNERGY zbudowaliśmy międzynarodową platformę Synergic
Crowd Innovation Platform w celu stworzenia środowiska opartego na zasadach
Open Innovation. Platforma umożliwia organizację kampanii crowdfundingowych
dla projektów badawczych i rozwojowych (w tym dla nowych produktów), a także
rozwiązywanie problemów firm w oparciu o crowdsourcing i microworking.
W ramach platformy dostępna jest też funkcjonalność dzielenia się infrastrukturą,
kompetencjami i zasobami w rozproszonym środowisku współpracy.
kontakt: synergy@pwr.edu.pl

