ПРОГРАМА

Предприемачи
в науката
23 септември - 9 декември 2020

ДАТА/ЧАС

ТЕМА/ЛЕКТОР

23 септември

Възможността Предприемач в науката

10.00:12.00

Д-р Иван Лютаков, д-р Илиян Попов, Недислав Веселинов

30 септември

Business Pitch – как да спечелим инвеститори

10.00:12.00

Михаил Стефанов

7 октомври

Интелектуална собственост и права

10.00:12.00

Христина Габровска

14 октомври

Технологичното предприемачество в България

10.00:12.00

Петър Живков
Технологичното предприемачество в Европа

Димитър Жечев, Лозана

21 октомври
10.00:12.00

Стартъп и спин-оф – добрите практики в България

Инж. Радостин Стефанов
Стартъп и Спин-оф – добрите практики в Европа

Д-р Димитър Димов, Лондон
Проф. Мартин Вечев, Цюрих

28 октомври

От идеята до бизнес модела и бизнес планирането

10.00:12.00

Александър Маринов, Милано

4 ноември

Управление на иновациите

10.00:12.00

Д-р Зорница Йорданова
Иновациите като бизнес

Леона Асланова

11 ноември
10.00:12.00

От идеята до екипа

Доц. Здравка Медарова, Бостън
Стартъп маркетинг и стратегии за излизане на пазара

Катя Тодорова

ДАТА
18 ноември
10.00:12.00

ТЕМА/ЛЕКТОР
Финансиране на стартиращ бизнес
София Тех Парк - Инубационни програми

Мариян Маринов
Бизнес ангели

Милен Иванов

25 ноември
10.00:12.00

Финансиране на стартиращ бизнес
ЕИФ- Стартъп екосистемата

Христо Стоянов
Подкрепа от Фонд на фондовете

Ангелина Петрова
Краудфъндинг

Инна Бояджиева

2 декември
10.00:12.00

Пътят Предприемач в науката

Станимир Каролев

9 декември

Менторска сесия

10.00:12.00

Дискусия по бизнес моделите

16 декември

Конкурс Предприемач в науката

23 януари 2021

Връчване на наградата
Предприемач в науката

10.00:13.00

11.00:12.00

Награди на партньори

Възможността
Предприемач
в науката
23 СЕПТЕМВРИ 2020

Трима носители
на наградата

Д-р Иван Лютаков

Носител на наградата
Предприемач в науката за
„Механично електронно
контролирано хапче“ - 30 000 лв.
от първото издание на

Възможността
Предприемач
в науката

програмата през 2018 г. Тогава
докторант, сега вече с докторска
степен по гастроентерология от
Медицински университет - София.
Лекар гастроентеролог в УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“. В
началото на юли, с бизнес
проекта си, отличен от фондация
Карол Знание, спечели
подкрепата на Innovation Starter
Accelerator и следващ етап на
финансиране.

23 септември
10.00 - 10.40

Инж. Д-р Илиян Попов
Възможността
Предприемач
в науката
23 септември
10.40 - 11.20

Един от двамата носители на
наградата Предприемач в науката 15 000 лв. през 2019 г. с проект за
батерия магнезий-въздух Oxymet
за индустриално приложение.
Главен асистент в Института по
Електрохимия и Енергийни
Системи при БАН, доктор по
Електрохимия, инженер-химик,
завършил ХТМУ. Част от
контактите и идеите по проекта
възникват докато е задочен
докторант в AIT Austrian Institute
of Technology. Разработва батерии
метал-въздух/метал-газ през
последните три години заедно с
екипа си в ИЕЕС и бивши колеги,
които работят в Австрия. Именно
там и в Западна Европа очаква
пазар на екологичната батерия.

Недислав Веселинов

Един от двамата носители на
наградата Предприемач в
науката - 15 000 лв. през 2019 г.
с проект за Експериментално
конструкторско бюро

Възможността
Предприемач
в науката

"Фотоника“. В началото на юли
регистрира компанията с това
име – първият стартъп,
вдъхновен от програмата.
Докторант във Физическия
факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“,
където
завършва бакалавърската си
степен, а след това –
бакалавърска и магистърска
степен по Самолето и
хеликоптеростроене в
Московски авиационен
институт.

23 септември
11.20 - 12.00

Михаил Стефанов
Business Pitch:
как да спечелим
инвеститори
30 септември
10.00 - 12.00

Лектор на
Предприемачи в науката още от
първото издание. Той е
магьосникът, който
изненадва учените, които не
могат да бъдат изненадани.
Експерт и консултант по
комуникации, обучител
по говорене и креативност. Дарик
радио го включва в класацията
“40 до 40”, БНР го обявява за един
от десетимата “Будители на
България”, а международната
организация JCI – за една от “10те най-изявени млади личности
на България”. Два пъти е
говорител
във формата TEDx, два пъти
на сцената на Форум “Ключ” и
презентатор на десетки
професионални форуми
по целия свят.

Христина Габровска

Юрист с над 10 години опит в
областта на капиталовите
пазари и интелектуалната
собственост.
Завършила е Право в СУ

Интелектуална
собственост
и права

„Св. Кл. Охридски“,
юридическа магистратура по
Ценни книжа и
финансова регулация в
Georgetown University,
Вашингтон, САЩ и английско и
европейско право
в University of Cambridge. Има
опит като преподавател по
Право на интелектуалната
собственост в Стопански
факултет на СУ, Договорно и
търговско право в International
University College към
Portsmouth University в София
и Основи на американското
право в Юридическия
факултет на Georgetown
University.

7 октомври
10.00 - 12.00

Петър Живков
Технологично
предприемачество
в България

Вицепрезидент на StartUP
България. Създател на AirLief,
мобилно приложение за Android и
iOS, което позволява да се
следи замърсяването на въздуха и
ефекта върху здравето на хората.

14 октомври

Използва се

10.00 - 11.00

от над 3000 потребителя дневно в
повече от 60 държави. Компанията
участва в акселератор
на Massachusetts Institute
of Technology (MIT). А в
края на април спечели
регионалните финали на PowerUP! –
състезание на European
Institute Of Technology, където се
конкурират иновативни стартъпи
от Централна
и Източна Европа.

Проф. Димитър Жечев

Професор в EPFL - École
polytechnique fédérale de
Lausanne, Лозана, Швейцария,
където ръководи
изследователска група.

Технологичното
предприемачество
в Европа

Носител на наградата
„Джон Атанасов“. С
бакалавърска степен от

14 октомври

Harvard University,

11.00 - 12.00

магистратура и докторантура
в University of California,
Berkeley. През 2015 г. с колега
от Харвард основава Inpher, с
офиси в Лозана, Ню Йорк и
Сан Франциско. Разработват и
поддържат платформа за
изчисления и анализ на данни
върху конфиденциална
информация. Привличат 4
млн. USD от рискови
инвеститори, а в следващия
етап - още 10 млн. USD, като
голяма част от тях идват
от JP Morgan.

Инж. Радостин Стефанов
Стартъп и спин-оф:
добрите практики
в България

Съосновател на
биотехнологичния стартъп
Printivo за 3D-биопринтиране на
човешки тъкани, който е
“Иновативно предприятие
на годината” за 2018 г., носител

21 октомври

на международната награда –

10.00 - 10.40

CIDIC Award и финалист
в две международни стартъп
състезания. Има бакалавърска и
магистърска степен по
телекомуникации и докторска
степен по "Иновативни
комуникационни технологии - IoT
мрежи" от ТУ – София. Завършил
е и магистърска програма
"Иновативни комуникационни
технологии
и предприемачество"
в университета Aalborg, Дания.

Д-р Димитър Димов

Строителен инженер,
завършил
в University of Exeter, откъдето
получава и докторска степен
по Нанотехнологии през 2018

Стартъп и спин-оф:
добрите практики
в Европа

г., а няколко месеца по-късно
вече има регистриран
спин-оф с университета -

21 октомври

Concrene Limited, която

10.40 - 11.20

лицензира първата на пазара
нанотехнология за
намаляване на въглеродните
емисии при употребата на
бетон. Откритието е с
регистриран патент, а
научната статия, публикувана
в Advanced Functional
Materials предизвиква
световен интерес, за бетона
на бъдещето пишат повече от
50 световни медии. Избран е
в селекцията “30 под 30” на
FORBES България за 2019 г.

Проф. Мартин Вечев
Стартъп и спин-оф:
добрите практики
в Европа
21 октомври
11.20 - 12.00

Пpофесор пe компютъpни
наyки в Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich,
Швейцария. Ръководител на
екип учени, разработили
първия език за програмиране
на квантови компютри на
високо ниво - Silq.
Завършва компютърни науки в
Simon Fraser University, Канада,
а със същата специалност докторантура в University of
Cambridge. Носител на
наградата "Джон Атанасов".
Съосновател на два стартъпа в
Цюрих - DeepCode през 2016 г.
и ChainSecurity през 2017 г. спин-оф с ЕТН. Тази компания
бързо става световен лидер
сферата на киберсигурността и
верифицирането на умни
договори. В началото на тази
година е придобита от PwC.

Александър Маринов

Съосновател на два стартъпа,
единият от които за
дигитални технологии в
здравеопазването - Amiko
Digital Health, с офиси във

От идеята до бизнес
модела и бизнес
планирането

Великобритания, Италия и
Германия. Създадена
през 2015 г., компанията вече

28 октомври

е глобален доставчик

10.00 - 12.00

на дигитални терапии за
хронични белодробни
заболявания.
Бакалавър по Международни
икономически отношения,
специализация по
Институтционална икономика
в Universität
Bremen, Германия и
магистърска степен по
Стратегическо управление от
RSM Erasmus Universiteit в
Ротердам, Холандия, където
завършва и Honours Degree
на университета за 2013.

Д-р Зорница Йорданова
Управление
на иновациите

Доктор по иновации в бизнеса,
магистър по финанси от УНСС,
където в момента е преподавател и
главен асистент по иновации,
иновационни и инвестиционни
проекти и информационни системи

4 ноември
10.00 - 11.00

за бизнес управление. Консултант
по разработване на иновационни
стратегии, корпоративно
предприемачество, управление на
проекти и внедряване на
иновативни практики.
Сертифицирана е като Scrum
Master и PMP.
Гост лектор в Universidade
Autónoma de Lisboa, Università
degli Studi Internazionali di Roma –
UNINT, University of Nicosia и
University of Alicante. Автор на на
The Business Innovation
Book и редактор на списания за
иновации.

Леона Асланова

Експерт и консултант по
иновации, с над 15
годишен професионален опит.
Основател

Иновациите
като бизнес

на Innovation Starter, първата
специализирана агенция за
иновации в България, която
организира форума Innovation
Explorer и проекта за студенти
“Академия за иновации:
Bulgaria Innovation Hackathon”.
Управляващ партньор на
Innovation Starter Accelerator –
акселераторска програма с
фокус иновации.
След СУ завършва бизнес
иновации във Виена към TAG
Business School, mini MBA
програмата на PWC`s Academy
и лятна специализация в
училището по Дизайн мислене
в Hasso Plattner Institute of
Design at Stanford.

4 ноември
11.00 - 12.00

Доц. Здравка Медарова
От идеята
до екипа

Кариерата ѝ повече от 17 години
е свързана с Massachusetts
General Hospital – учебна болница
на Harvard Medical School, където
започва с пост докторантура,

11 ноември
10.00 - 11.00

а сега е доцент по радиология.
Завършва докторската си степен
по генетика
в University of New Hampshire.
Има богат опит в молекулярната
биология, генетика и туморна
биология и терапия.
В началото на 2016 г. в Бостън
основава своя
биофармацевтична компания,
фокусирана върху откриването,
разработването и
комерсиализирането на средства
за лечение на метастази на рак.
Това прави уникална
патентованата вече
разработката и интересът към
научните изследвания в тази
област е огромен.

Катя Тодорова

Основател и съосновател на
няколко компании. Първата
от тях развива от 2013 г. –
бутиковата дигитална бранд и
маркетинг агенция MЕmotion.

Стартъп
маркетинг и стратегии
за излизане на пазара

Две години след старта тя
вече е част от CLIENTRIC
Group – консорциум от

11 ноември

компании в сферата на

11.00 - 12.00

иновативните софтуерни
и интерактивни маркетинг
решения, където сега е
управляващ партньор
и работи по развитието и
на другите брандове
на групата. С бакалавърска
и магистърска степен по
Телекомуникации в ТУ - София
и магистратура от
Стопанската академия в
Свищов. С екипа си участва
в изготвянето и реализацията
на над 300 успешни бранд
стратегии и маркетинг казуси.

Мариян Маринов
София Тех Парк:
инкубационни
програми

Директор „Бизнес Развитие“
на София Тех Парк и автор на
концепцията за Инкубационна и
акселераторска програма
в Инкубатора. Има повече от 20
години опит в управление на

18 ноември
10.00 - 11.00

проекти и екипи, разработване на
концепции, бизнес
развитие, разработване на
пазари. Съосновател е на
стартъпи у нас и в Лондон. През
2015 г. е един от основателите на
Elvis.bg, който година по-късно
вече има британски бранд на
продукта и едноименна компания
– Biizey - за корпоративни
облачни услуги. Днес може да се
определи като scale-up заради
бързото си развитие.
Лектор на Предприемачи в
науката от първото издание и
инициатор на специалните
награди на София Тех Парк за
участниците в програмата.

Милен Иванов

Сериен предприемач,
създател на CEO club Bulgaria
и на CEO angels club,
представител на
Founders Institute за България.

Финансиране
на стартиращ бизнес:
бизнес ангели

Основател и член на борда на
директорите
на Хорайзънс България, която

18 ноември

повече от 15 години е една от

11.00 - 12.00

водещите агенции за
подбор на персонал в
България. От януари 2018 г. е
експертен оценител и член на
журито в EIC Accelerator на
Европейска комисия. Член на
борда на BESCO - The Bulgarian
Startup Association и член на
Bulgarian Private Equity &
Venture Capital Association –
BVCA.

Христо Стоянов
ЕИФ: Стартъп
екосистемата

Лицето на Европейския
инвестиционен фонд в България
вече повече от осем години.Член
е на директорския борд на
JEREMIE, инициатива, инициирана
от ЕК и Европейската

25 ноември
10.00 - 10.40

инвестиционна банка.Бил е
директор M&A
във Форем Консултинг, където в
продължение на четири
години участва в сделки за
сливания и придобивания между
5 и 150 млн. долара. Има
магистърска степен от УНСС и
MBA от University of Notre Dame Индиана, САЩ, където е бил
стипендиант на Fulbright
програмата и е участвал като
портфолио анализатор в
университетска програма за
управление на инвестиционен
портфейл от акции и рискови
инвестиции.

Ангелина Тодорова

Ръководител Звено
за координация във
Фонда на фондовете.

Подкрепа от
Фонд на фондовете

Специалист в областта
на стратегическото планиране,
европейските фондове
и програми. Участва в
разработването и договарянето
с ЕК на Националната
стратегическа референтна рамка
2007-2013 г., основа за първите
европейски фондове у
нас. Представлява България на
партньорския преглед по
Иновационната стратегия за
интелигентна специализация
2014-2020 г. Завършила е
икономика в Оксфорд,
магистратура по европейски
въпроси в Karl-FranzensUniversität Graz, Австрия,
European Academy Bozen/Bolzano,
Италия, Европейски институт по
публична администрация.

25 ноември
10.40 - 11.20

Инна Бояджиева
Финансиране на
стартиращ бизнес:
краудфъндинг

Юрист, бизнес и краудфъндинг
консултант,
собственик на рекламната и
консултантската агенция
“Backersway”. Съорганизатор
и водещ на месечните бизнес

25 ноември
11.20 - 12.00

срещи Leaders.Influence.You и
член на ForbesWoman
Society. Съосновател на Bulgarian
Business University и бивш
представител на академичната
програма на Indiegogo.
Зад гърба си тя има над 70
проведени обучения на тема
Crowdfunding и бизнес. Участвала
е като ментор и трейнър в
различни стартъп
формати в България и чужбина.

Станимир Каролев

Финансист, предприемач и
визионер. Основател и
председател на Съвета на

Пътят
Предприемач в науката

Директорите на Финансова
група Карол, която се утвърди
през последните повече от 27
години като един от лидерите
на финансовия пазар у нас и
партньор на глобални
финансови институции.
Учредител и председател на
УС на фондация Карол Знание.
Има привилегията да бъде
първи в повечето
от начинанията си, които
развива като успешни
проекти. Личният му принос
за развитието на българския
капиталов пазар и небанковия
финансов сектор у нас е
признат с десетки отличия –
персонални и корпоративни.

2 декември
10.00 - 12.00

