
URBAN TECH - OPEN CALL 

 

Postopek sodelovanja v odprtem pozivu je razdeljen v dve fazi: 

1. PRIJAVA:  
- Faza kratkega predloga: Oddaja: 28. junij 2022 – 14. september 2022 

Komisija strokovnjakov bo izbrala 320 MSP in Startup-ov, ki se bodo registrirali na F6S platform 
in oddali svoje predloge za rešitev izbranega izziva. 

- Faza Hackathona: 1. november 2022 – 30. november 2022 – POTOVALNI BON (od 300 € do 
850 €) 
Izmed 320 izbranih podjetij bo 160 najbolje ocenjenih prejelo potovalni bon za udeležbo na 
hackatonu. Deležni bodo mentoriranj, svetovanj in usposabljanj, ki jim bodo pomagala do 
nadaljnje izpeljave ideje (demo verzije).  

- Faza celotnega predloga: Oddaja: 1. december 2022 – 4. januar 2023 
Po hackatonu se bo v to fazo uvrstilo 80 podjetij. Potrebno bo predložiti celoten predlog 
rešitve izziva. Le ta bo moral  bo vključevati akcijski načrt, stroškovnik in časovni načrt. 
Izbranih bo 80 udeležencev, ki se bodo uvrstili v drugo fazo  programa – inkubacijo. 
 

2. INKUBACIJA: 

- Faza MVP: 1. februar 2023 – 30. junij 2023– BON ZA MVP (do 9.5000€).  

Udeleženci bodo imeli na voljo mentoriranje, dostop do strokovnjakov celotnega konzorcija 

in stike z vlagatelji. Ob zaključku morajo predstaviti svoj MVP ter pripraviti poročilo, na 

podlagi katerega bo 30 udeležencev povabljenih k sodelovanju v pilotni fazi. 

- Faza pilotiranja in demonstracije: 1. julij 2023 – 31. januar BON ZA PILOTIRANJE (od 20.000- 

30.000 €). 

Poleg financiranja bo 30 izbranih podjetij prejelo strokovno pomoč s strani osmih tehnoloških 

parkov in inkubacijskih centrov. Po pilotiranju in predstavitvi bo 20 udeležencev lahko 

nadaljevalo s fazo odkrivanja mednarodnega trga. 

- Faza globalizacije: 1. februar 2024 – 31. julij 2024– BON GLOBALIZACIJO (do 14.00,00€) 

- Izbrana podjetja bodo lahko koristila bone v višini do 14.000 €, za aktivnosti, ki upravičencem 

omogočajo, da se uveljavijo na globalnem trgu ali poslovnem sektorju. 

 

Vodnik za prijavitelje in pogosta vprašanja so na voljo na URBAN TECH Open Space  

 

  

https://www.f6s.com/urban-tech-open-call/apply
https://www.urbantech-project.eu/open-call/


 


