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1. Загальні положення  

 
Це Положення є юридично обов’язковою угодою між Організатором Конкурсу –          

ГО “Спільнота Львівської бізнес-школи УКУ”, яке діє під комерційним найменуванням          
“Центр підприємництва” (Center for Entrepreneurship), з одного боку, та Учасниками          
Конкурсу, з іншого боку.  

Це Положення визначає порядок і правила проведення конкурсу – відбору          
проектів в межах програми Акселератора. 

 
2. Терміни та визначення 
 
В цьому положенні терміни використовуються в наступному визначенні:        

Акселерація “Центру підприємництва” або “Акселерація” – конкурсна програма,        
що полягає у відборі та розвитку Проектів стартапів, в межах визначених в цьому             
Положенні пріоритетних напрямків, а також забезпеченні подальшого супроводу,        
залучення інвестицій (в разі необхідності) в перспективні Проекти та практичної їх           
реалізації. Організатором конкурсної програми є ГО «Спільнота Львівської        
бізнес-школи УКУ». 

 
Стартап – організована команда ентузіастів та/або фізичних та/або юридичних         

осіб, метою якого є відтворення та/або реалізації певної бізнес-моделі, продуктів тощо.  
 
Проект – інноваційне технологічне рішення або продукт, що розроблений         

Стартапом та/або командою Стартапів (що включає прототипи, супроводжуючу        
документацію тощо…), які є предметом участі в конкурсній акселераційній програмі та           
реалізація яких може створити нові продукти, цінності та/або нові бізнеси;  

 
Конкурс або Конкурсна програма – відбір інноваційних Проектів Стартапів, в          

межах пріоритетних напрямків, для проходження акселераційної програми       
акселератора;  

 
Учасники – Стартапи, що були зареєстровані та прийняли правила та умови           

участі в програмі Акселератора. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Мета та завдання 
 
Мета:  
Основною метою проведення конкурсної програми Акселератора є пошук, та         

акселерація інноваційних технологій і розробок, які спрямовані на:  
o Збільшення можливостей для навчання та розвитку освіти і підприємництва в           

Україні;  
o Підтримка молодих людей у розвитку підприємницького мислення та створенні          

бізнес-проектів;  
o Пошук інноваційних продуктів та рішень в рамках пріоритетних напрямків,          

вказаних у розділі 4. 
 
Завдання:  

● Інформування всіх потенційних учасників про Акселератор та залучення        
максимальної кількості потенційних учасників;  

● Відбір найкращих Проектів для акселерації; Проведення експертної оцінки        
відібраних Проектів;  

● Покращення відібраних Проектів з метою подальшого розвитку та отримання         
інвестицій;  

● Потенційна можливість інтеграції Проектів найкращих Стартапів на базі        
Львівської бізнес-школи УКУ, у випадку перспективності цих Проектів та за          
підсумком Demodays. 

 
4. Пріоритетні напрямки Проектів  
 
1. Освітні технології (Ed-Tech) 
2. Маркетингові технології (Digital Marketing/AdTech) 
3. Технології в харчуванні (FoodTech) 
 
5. Організатори конкурсу 
 
Організатором Конкурсу є ГО «Спільнота Львівської бізнес-школи УКУ», яке діє          

під комерційним найменуванням Центр підприємництва, а також усі афілійовані особи          
та їх афілійовані структури та/або треті, пов'язані з ними особи, за підтримки            
Українського католицького університету.  

 
Для проведення Конкурсу формуються два колегіальних органи:  

● Оргкомітет, складається з високопрофесійних фахівців, які забезпечують       
організаційну, юридичну, фінансову, технічну, адміністративну діяльність      
Конкурсу;  



● Експертний комітет з відбору Проектів Стартапів, в який входять представники          
Акселератора, представники Львівської бізнес-школи УКУ, представники УКУ,       
що зацікавлені в подальшому розвитку Проектів Стартапів.  

 
Для прийому заявок та їх первинного розгляду в складі оргкомітету створюється           

відбіркова експертна комісія, яка визначає відповідність поданих заявок умовам         
Конкурсу. Прийом заявок і висвітлення ходу Конкурсу здійснюється на офіційному          
web-порталі за адресою https://ucucfe.lvbs.com.ua/ далі за текстом цього Положення -          
Сайт). Для максимальної прозорості проведення Конкурсу, на Сайті створюється         
спеціалізований функціональний модуль для збору і реєстрації заявок Стартапів на          
участь в Конкурсі, організації роботи оргкомітету та експертного комітету з відбору           
Проектів, висвітлення перебігу Конкурсу та його результатів. Всі рішення         
приймаються простою більшістю голосів.  

 
6. Процес конкурсу 
 
6.1. Етапи  
 

1. Відбір команд, які проходитимуть акселерацію упродовж 14 тижнів, що         
включатимуть навчання, менторство для кожної з команд. 

2. Тестування продуктів із користувачими майбутніх продуктів. 
3. Проведення Demoday - фінальної презентації проектів перед потенційними        

інвесторами по завершенню програми. 
4. Підтримка та співпраця з проектами після закінчення акселерації. 

 
6.2. Ментори та експерти акселераційної програми 
 
Менторська експертна група складається з вітчизняних та закордонних експертів         

інноваційної освіти та розвитку бізнесу. 
Також до участі в акселераційній програмі в ролі спікерів, менторів та експертів,            

консультантів, залучаються міжнародні фахівці. 
 
6.3. Учасники конкурсу 
 
До участі в Конкурсі запрошуються Стартапи, учасники яких є авторами ідей, що            

відповідають пріоритетним напрямкам, перелік яких зазначено в п.4. цього Положення.  
Учасники повинні повинні бути членами команди у складі щонайменше 3 осіб.           

Пропоновані проекти можуть подаватися як юридичними особами, так і складатися з           
фізичних осіб. До участі допускаються 3 типи команд: 

 
1. Команди із учасників магістерських програм LvBS повинні мати у складі          

хоча б одного студента УКУ. 



2. Команди з випускників УКУ, LvBS, викладачів повинні мати у складі хоча           
б одного студента УКУ. 

3. Зовнішні команди, які ніяк не пов’язані з Українським католицьким         
університетом, можуть мати у своєму складі як мінімум одного його студента.  

 
Подання заявок має здійснюватися шляхом заповнення електронної форми на         

Сайті з додатком файлів з описом проекту та додатковими матеріалами. Обов’язковий           
перелік складових, що має містити заявка для участі в Конкурсі: 

 
● Детальний опис продукту та/або сервісу;  
● Цільова аудиторія даного продукту та/або сервісу;  
● Мета створення даного продукту та/або сервісу;  
● Терміни реалізації даного продукту та/або сервісу;  
● Який потенціал даного продукту та/або сервісу;  
● Які інвестиції і які ресурси необхідні для реалізації проекту та/або сервісу;  
● Ступінь реалізації проекту на момент подачі заявки; 
● Документація, детальні графічні, презентаційні, та інші супроводжуючі 

матеріали;  
● мотивація та очікування від участі в акселераційній програмі. 

 
6.4. Віддалена участь 
 
Командам дозволяється проходити акселерацію за умови, що мінімум 2/3         

команди проходить її за фізичної присутності, а решту команди працює над проектом            
віддалено. Віддалена участь можлива за умови постійної ротації членів команди таким           
чином, щоб всі члени команди були фізично присутніми щонайменше на 75%           
програми акселерації в Центрі підприємництва.  
 

6.4. Дискваліфікація 
 
У разі якщо Учасники Конкурсу порушують умови даного Положення, та/або          

підписані Сторонами домовленості (в тому числі в електронному вигляді шляхом          
проставлення відмітки на Сайті), та/або правила поведінки прийняті і встановлені          
положеннями Акселератору, Оргкомітет та/або Експертний комітет Конкурсу може        
прийняти рішення про дискваліфікацію проекту. Таке рішення буде прийнято         
остаточно та оскарженню не підлягатиме.  

Необхідно звернути увагу на наступний перелік передумов для можливої         
дискваліфікації:  
 

● Порушення правил участі в конкурсній програмі Акселератора;  



● Невідповідність запропонованого проекту формату конкурсу Акселератора,      
неправдивість наданих даних щодо проекту, членів команди та будь-якої іншої          
неправдивої інформації;  

● Будь-яке сприяння команді будь-якого з членів Оргкомітету чи Експертного         
комітету. Втручання сторонніх осіб в хід справедливого ходу конкурсної         
програми чи негативний вплив на інші команди, що беруть участь в конкурсній            
програмі Акселератора;  

● За порушення вимог комітетів Акселератора та/або невиконання поставлених        
задач членів комітетів Акселератора;  

● Будь-які інші вчинки, що будуть розцінені як порушення та/або негативний          
вплив на процес конкурсної програми, що в свою чергу, міг вплинути на кінцеві             
результати конкурсної програми. 

Примітка: команда-переможець хакатону, що проводиться перед початком відбору на         
акселераційну програму. відбирається на акселерацію автоматично і не проходить         
конкурсного відбору. Така команда має бути в тому ж складі та з проектом, що              
перемогли на хакатоні. 
 

 
 7. Прикінцеві положення  
 
Правила та всі пункти цього Положення затвердженні усіма комітетами         

Акселератора. З цим положенням мають бути згодні та ознайомлені усі Учасники           
Конкурсної програми. Надання згоди відбувається шляхом підписання цього        
Положення в електронному вигляді на Сайті шляхом проставляння відповідної         
відмітки. Таким підписом кожен Учасник підтверджує свою добровільну згоду на          
участь, умови і наслідки, передбачені цим Положенням. 


