
Rusza AIPomysł, czyli konkurs na innowacyjne pomysły biznesowe, skierowany do studentów  
i aktywnych uczestników społeczności akademickiej. 

W AIP wiemy, że dobre projekty i innowacje mogą zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego 
szczególnie teraz, w czasach zawirowań, chcemy wspierać początkujących przedsiębiorców i pomóc im 
we wdrażaniu swoich wizji. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i innowacyjnych projektów 
biznesowych, a co najważniejsze, wdrożenie ich w życie! Jeśli masz ciekawy pomysł, chcesz rozwijać 
swoje kompetencje, poznać inspirujących mentorów, a przede wszystkim zawalczyć o nagrodę główną, 

zgłoś się już dziś ❗ 

Jest o co walczyć! Główna nagroda to nawet 400.000 złotych na realizację marzenia o własnym 
biznesie! Ale to nie wszystko. Udział w konkursie to również  wspaniała szansa na zdobycie 
niepowtarzalnego doświadczenia, wiedzy oraz nawiązania znajomości z ekspertami od start-upowania. 
Dzięki wszystkim tym elementom nie zagubisz się w meandrach biznesowego świata, stawiając swoje 
pierwsze kroki jako przedsiębiorca. Oprócz dostępu do przydatnych materiałów, zyskasz możliwość 
indywidualnych konsultacji z praktykami z różnych branż. To coś, czego nie zdobędziesz na sali 
wykładowej! 

Dla uczestników naszego konkursu opracowaliśmy specjalne ścieżki rozwoju, które pomogą 
dopracować,  przetestować i wdrożyć ich pomysły biznesowe. Zespoły, które przejdą do drugiego 
etapu, otrzymają  dostęp do 6-miesięcznego programu AIP, w ramach którego skorzystają  
z kompleksowego wsparcia: konsultacji prawnych i kadrowych, obsługi księgowej, unikatowej bazy 
wiedzy, konsultacji i mentoringów z ekspertami branżowymi i praktykami biznesu. Program przygotuje 
ich do kolejnych etapów konkursu, a wiedza dzięki niemu zdobyta przyda się przez cały okres 
prowadzenia własnego biznesu.  

➡ Dzięki uczestnictwu w AIPomysł przejdziesz całą ścieżkę prawdziwego przedsiębiorcy, począwszy od 
opracowania pomysłu, po skalowanie i zdobycie inwestycji. A to wszystko w ekspresowym tempie  

i z nieocenionym wsparciem ekspertów❗ 

Pomysłodawcy mogą rejestrować się i zgłaszać pomysły na stronie internetowej 
www.aipomysl.link  
Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 20.01.2021.  
10 zwycięzców AIPomysł Półfinału, który odbędzie się końcem lutego 2021, kwalifikuje się do 
6-miesięnego Programu AIP, obejmujące wsparcie w przygotowaniu zgłoszonego pomysłu 
biznesowego do wdrożenia. Finał konkursu odbędzie się w październiku 2021. 
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