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Organizator: Energia dla firm

W Konkursie

15 000 PLN

małe przedsiębiorstwa, start-upy
i organizacje studenckie pracujące
nad innowacyjnymi produktami
i usługami ze sfery energetyki mają 
szansę otrzymać nagrody finansowe
w wysokości 

Dla kogo?

energetyki.które realizują lub planują realizację 
autorskiego projektu z dziedziny 

firm, w tym start-upów,
zatrudniających
mniej niż 50 osób

organizacji studenckich 
(koła naukowe, stowarzyszenia
studentów itd.)



mocdlarozwoju.pl

4 lutego
2018

Ostateczny termin 
nadsyłania zgłoszeń 

do konkursu.

Regulamin konkursu
oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na

Przykładowe
obszary

tematyczne
projektów

obsługa klienta 
firmy energetycznej

przesył 
energii 

aplikacje, systemy zarządzanie, efektywność

Smart 
Home

energetyka 
rozproszona

aplikacje, systemy rozwiązania informatyczne 
i urządzenia umożliwiające 
optymalizację zużycia energii 
elektrycznej w gospodarstwach 
domowych

Energia dla firm S.A. działa na rynku od 2010 r. i jest jednym z największych 
niezależnych sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego w kraju. 
Dzięki innowacyjnemu spojrzeniu na świat i biznes wprowadza na rynek 
nie tylko nowatorskie produkty, kompleksowość usług, ale także zupełnie 
inną filozofię Obsługi Klienta.

O fundatorze nagród
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Główne
kryteria

oceny
projektów

potencjalne znaczenie
dla zrównoważonego
rozwoju

potencjał
wnioskodawcy

kompetencje 
i doświadczenie 
zespołu

innowacyjność potencjał
biznesowy

spójność, kompleksowość
i realistyczność planów 
realizacyjnych
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