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Oferta udziału w CYBERSEC ACCELERATOR  
 

 
Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej z siedzibą w Krakowie, ul. 
Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, zaprasza do przedstawienia swojej 
kandydatury do udziału w działaniu CYBERSEC ACCELERATOR w ramach 
programu „CYBERSEC in MAŁOPOLSKA - sieć zintegrowanych działań 
wspierających i promujących małopolskie firmy sektora ICT i budujących 
cyberbezpieczeństwo regionu” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Przedsiębiorcza 
Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarski”, 
poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”. Celem projektu jest budowa 
silnego sektora produktów i usług ICT w obszarze cyberbezpieczeństwa, w 
którym specjalizować się będą MŚP (w tym start-upy) z Województwa 
Małopolskiego.  
 
Szczegółowe dane dotyczące wymagań i kwalifikacji uczestników: 
- Start-up lub MŚP zarejestrowane w Małopolsce,    
- Działalność w sektorze ICT/cybersecurity,   
- Posiadanie innowacyjnego produktu/usługi w ofercie (promowane będą 
produkty/ usługi związane stricte z tematyką cyberbezpieczeństwa) 
 
Szczegółowe dane dotyczące wsparcia zaplanowanego w ramach działania 
CYBERSEC ACCELERATOR : 
- Produkcja stosik wystawienniczych oraz bezpłatna przestrzeń wystawiennicza 
CYBERSEC EXPO  w ramach konferencji CYBERSEC EU 2016   
- Wsparcie mentoringowe ekspertów w ramach CYBERSEC ACCELERATOR (okres 
6 miesięcy)  
- Wypracowanie strategii eksportowej w ramach współpracy z jednym z 
ekspertów CYBERSEC ACCELERATOR 



-  Bezpłatny udział w międzynarodowych targach: CyberTech 2017 w Tel Avivie, 
SC Congress Londyn 2017, Gulf Information Security Expo & Conference Dubaj 
2017, Cyber Security Summit 2017 w Pradze. 
- Udział w warsztatach z zakresu rozwoju działalności, pozyskiwania funduszy 
oraz negocjacji z inwestorami 
- Publikacja artykułu na łamach EUROPEAN CYBERSEC MARKET 
- Dedykowane możliwości networkingowe podczas CYBEREC EU 2016 oraz 2017 
 
 
Termin składania aplikacji upływa 04.09.2016 o godzinie 23:59. Aplikacje zostaną 
ocenione przez panel ekspertów, a następnie 7 wybranych MŚP/startap-ów 
zostanie zakwalifikowane do uczestnictwa w CYBERSEC ACCELERATOR. W 
Aplikanci zostaną poinformowani o wyborze za pośrednictwem poczty 
elektronicznej nie później niż 16.09.2016. 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
ziemowit.jozwik@ik.org.pl, poczty tradycyjnej na adres Instytut Kościuszki, 
kuriera lub doręczyć osobiście do siedziby Instytutu. 
 
 
Załączniki: 
Formularz zgłoszeniowy CYBERSEC ACCELERATOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Szczegółowych informacji na temat projektu "CYBERSEC in MAŁOPOLSKA - sieć zintegrowanych 

działań wspierających i promujących małopolskie firmy sektora ICT i budujących cyberbezpieczeństwo 

regionu” udzielają Pan Robert Siudak lub Pan Ziemowit Jóźwik pod numerem telefonu 12 632 97 24, 

lub też za pośrednictwem e-maila:  

 robert.siudak@ik.org.pl 



 ziemowit.jozwik@ik.org.pl 


