
КАКВО ЩЕ БЪДЕ ТО? 
ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКИ МЛАДИ

ХОРА С КРЕАТИВНИ ИДЕИ!

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ
В START-UP 
УНИВЕРСИАДА!

БЪДЕЩЕТО  ЩЕ Е РАЗЛИЧНО!



Start-UP Универсиада е уникално преживяване насочено 
към студенти с предприемачески идеи  от престижни 
университети в България за 2016 г.: Технически 
университет София, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, Университет за национално  и 
световно  стопанство, Университет по архитектура, 
строителство и геодезия. 

В състезанието за cleantech бизнес идеи Start-UP 
Универсиада е поканен да вземе участие всеки студент 
бакалавър, магистър или докторант без ограничение от 
формата на обучени – редовно, задочно или 
дистанционно обучение. 

Вие ще имате възможност да се изправите рамо до рамо 
с Ваши колеги от други учебни заведения, да премерите 
мотивация, знания и умения и да спечелите награди!

НЕКА
СЪБЕРЕМ ЕКИПА



Готови сте да работите по бизнес решение, което ще Ви 
нареди сред лидерите на утрешния ден?

Сформирали сте екип или за сега сте сам, но търсите   
съмишленици – кандидатствайте, ще можете да 
намерите членове на Вашият екип по време на първата 
обучителна сесия.

Start-UP Универсиада ще Ви даде възможност да 
тествате модела на успелите предприемачи.

ПРАВИЛАТА
НА ИГРАТА



1. Страхотна идея –
заяви участие до
31 октомври 2016 на
www.cleantech.bg

2. Подготвителен клас –
от 1-ви до 4-ти ноември 
2016 полу-дневно обучение 
на тема cleantech-
предприемачество

3. Наученото в практика –
от 4-ти до 15-ти ноември 2016 
запиши видео с теб и Вашата 
презентация и го изпрати на 
e-mail: info@cleantech.bg

4. Резултат от усилията –
от 16-ти до 18-ти ноември 
2016 ще бъдат избрани най-
добрите 3 проекта от всеки 
университет

5. Още работа с експерти –
от 21-ви до 25-ти ноември 
2016 еднодневно обучение на 
тема cleantech 
предприемачество

6. Напред към успешна 
реализация – 5-ти декември: 
Отркит финал пред експертно 
жури и ценни награди!



Пред Вас ще се застане предизвикателството да 
предложите решение на наболели в модерното 
общество проблеми  справяне с климатичните 
промени за следните cleantech области:

ТЕМАТИЧНИ
ОБЛАСТИ

Urban
Transitions

Как градовете
да се развият

умно и
устойчиво?

Sustainable 
Production 

System

Как да
оптимизираме
процесите към

„зелено“
производство?

Sustainable 
Land Use

Околната среда 
не е даденост.Как 

да предпазим 
почвата, водата и 

въздуха, за да 
можем да им се 

радваме по-
дълго?



Видео презентация, изпратенапо на и-мейл
info@cleantech.bg :

заснета чрез телефон или компютър
с продължителност до 3 минути 
даваща информация за:

- идеята/мечтата на екипа за стартиране
- на бизнес и опита ви;
- сфера и цели на бизнес идеята;
- потребителска стойност на продукта 
- пазарен потенциал на идеята

СЪСТЕЗАНИЕ НА 
БИЗНЕС ИДЕИ! КАК?

mailto:info@cleantech.bg


Вашата
старт-ъп

идея/мечта

Екипът -
качества и
потенциал

Продуктът/услугата
и какъв проблем
решава

Пазарният
потенциал на
вашата идея



Първа награда

 участие в майсторския клас Business Models for Climate 
Change Technologies and Innovation, организиран от 
Climate-KIC във Валенсия, Испания през декември 
2016 на стойност 1500 евро.

 Вход в акселераторската програма на
Climate-KIC Bulgaria през 2017 с подкрепа на стойност
10 000 евро.

 Създаване на пре-акселераторска програма през 2017 
в университета на победилия екип!

Второ и трето място

 достъп за развитие на бизнес идеята в споделеното 
работно пространство на Клийнтех България и 
допълнителни материални награди.

НАГРАДИТЕ





Фондация „Клийнтех България“
бул. Цариградско шосе 111Б, София Тех Парк,

сграда Бизнес инкубатор, партер, 1784 София, България
www.cleantech.bg
info@cleantech.bg


