Грантовий фонд “Борщ Foundation” для підтримки військових стартапів
Структура фонду “Борщ Foundation”
Засновники - участники МКВТ;
Наглядова рада - Ілля Кенігштейн, Богдан Купич, Даніл Ситніков, Даніл Яневський;
Правління - в.о. Виконавчого директору - Ілля Кенігштейн (позиція відкрита);
Експерти - зовнішні експерти, лідери ІТ - галузі, громадські діячі (разом 25 чоловік).
Інноваційні пріоритету фонду
У своїй діяльності при розгляді заяв та прийнятті рішень щодо надання грантів фонд
притримується наступних пріоритетів: інноваційні технології у сфері оборони, підвищення
ефективності бойового застосування та підготовки військ, створення та впровадження у
військовій сфері нових високо результативних технологічних рішень – як шляхом використання
нових матеріалів та проривних технологій, так й інтеграції (комплексування) різних рішень для
отримання системного ефекту.
Вимоги щодо оформлення заяв для отримання гранту “Борщ Foundation”
Учасникам необхідно надати до Ради фонду (кластеру) комплект конкурсної документації в
електронному вигляді, який включає:
Сформульовану задачу проекту;
Технічний опис технології/ інновації/ MVP;
Сферу застосування у військовій чи навколо військовій галузі;
Сфери застосування у цивільних галузях;
Визначення цільового ринку та передбачувані споживачі технології/ продукту;
Приблизний план розвитку;
Зібрана команда у складі не менш 2 осіб, в якій кожен відповідає за свій напрямок.
Для отримання гранту не є обов’язковим
Наявність юридичної реєстрації компанії;
Профільної освіти;
Досягнення повнолітнього віку.
Принципи надання гранту

Гранти надаються для реалізації проектів у сфері технологій подвійного призначення, які
сфокусовані на розробці конкретного продукту чи технології та націлені на певний ринок. При
цьому продукт може складатися з декількох компонентів, які пов’язані між собою та у
сукупності утворюють єдиний виріб чи послугу з точки зору їх споживача чи єдиний
технологічний процес, який спрямований на отримання таких виробів чи надання послуг. Фонд
надає одній команді на реалізацію одного проекту не більше одного гранту, сума якого
визначається експертною радою з урахуванням потреб проекту, та складає суму від 50 тис до
1 мільйона гривень.
Для підтвердження досягнення отримувачем гранту результатів реалізації проекту фонд має
право витребувати додаткові документи та залучати незалежних експертів, у тому числі щодо
питань випробування чи тестування зразків, макетів, прототипів, елементів продукту чи
технології, а також дослідження ринку чи патентної інформації.
Контакти:
Тел.: +38 (044) 200 42 14
E-mail: project@borsch.org.ua
Контактна особа для довідкової інформації: Дар'я Худякова
E-mail: darya.khudyakova@nethtc.org

