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Вісім інноваційних компаній зможуть представити Україну на SXSW 
2023. Як потрапити 
 
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», Український фонд 
стартапів, Startup Grind Kyiv та Western NIS Enterprise Fund за сприяння Міністерства 
цифрової трансформації України та Innovation Bridge Europe запрошують українські 
компанії представити інновації на міжнародній конференції SXSW 2023 в Остіні, США.  
 
SXSW (South by Southwest) — міжнародна конференція, заснована у 1987 році. Щороку 
захід збирає лідерів з усього світу на панелях, присвячених досягненням у сфері 
технологій, інновацій, культури та інших напрямів. Конференція також охоплює музичні, 
кіно- і медіа фестивалі та конференції, й проходить в середині березня в Остіні, Техас, 
США. Всього захід відвідує понад 70 000 людей, та близько 10 000 компаній. Серед гостей 
SXSW – Ілон Маск, Барак Обама, Марк К’юбан та інші.  
 
Цього року Україну представлять вісім компаній. Учасників делегації оберуть за 
допомогою відкритого конкурсу, який триватиме до 30 січня 2023 року. Заявку можна 
подати через сайт Українського фонду стартапів.  
 
Вимоги до учасників конкурсу: 

1. Мати інноваційний бізнес: стартап, продукт або студію, яка працює з Web 3.0., NFT, 
Blockchain, AR/VR, XR або іншими технологіями; відеопродакшен з ліцензованою 
музикою, відео або спецефектами; IT-компанію, креативний бізнес або 
екосистему платформу, яка підтримує технологічний та креативний бізнес. 

2. Продемонструвати робочий продукт або послугу.  
3. Мати представника компанії, який знає англійську мову.  
4. Мати українську юридичну особу або український ФОП, зареєстрований на 

одного з власників компанії.   
5. Мати команду в Україні.  
6. Використовувати технології, створені в Україні, або розробляти тут свої продукти.  
7. Позиціонувати компанію як «українську» в публічному просторі. 
8. Мати платоспроможних клієнтів та хороший рівень утримання або динаміку 

залучення клієнтів. 
9. Мати план залучення інвестицій, клієнтів або партнерів на SXSW 2023. 
10. Мати історію залучення інвестицій від відомих бізнес-ангелів або фондів.  

 
Усі заявки пройдуть перевірку на відповідність умовам конкурсу. Учасники, які увійшли 
до короткого списку, пітчитимуть свої стартапи перед журі 6 лютого 2023 року. Восьми 
переможцям організатори покривають вартість стендів та участь у спеціальному 
нетворкінговому заході, де вони зустрінуться з представниками корпорацій та інвест-
фондів.   
 

https://www.sxsw.com/
https://www.sxsw.com/
https://usf.com.ua/sxsw-2023/


У 2023 році Україна буде вдруге представлена на SXSW. Минулого року, через 
повномасштабне вторгнення росії, українські стартапи не змогли особисто відвідати 
конференцію. Стійкий бренд жіночого одягу FRAMIORE, екологічні зубні щітки Effa, 
мобільний додаток для світлових шоу FlashBeats,  студія розробки фотореалістичних 
персонажів на основі 3D-сканування тіла deep3dstudio та сервіс страхування в смартфоні 
SPOKK представили волонтери.  
 
Українська делегація на SXSW 2023 стала можливою за підтримки Програми USAID 
«Конкурентоспроможна економіка України», та співпраці з Ukrainian Startup Fund, Startup 
Grind Kyiv, Western NIS Enterprise Fund, і за сприяння Міністерства цифрової 
трансформації України та Innovation Bridge Europe. 
 
Коментарі організаторів: 
 
«Другий рік поспіль USAID CEP підтримує українські компанії, які мають чим здивувати 
світову технологічну спільноту в рамках SXSW. Цьогоріч 8 компаній представлять 
найкреативніші розробки та інноваційні рішення на одному із найбільш відомих заходів 
у світі. 
 
Попри воєнні виклики потрібно розвивати таланти та створювати можливості для 
українських компаній масштабувати бізнес на глобальних ринках, а також 
утверджувати імідж України як інноваційної держави», — каже Олеся Залуська, 
керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 
 
«Участь України в таких міжнародних заходах закріплює наші позиції на міжнародній 
арені як країни з інноваційним шляхом розвитку. Кожного разу потужна стартап-
делегація демонструє проривні ідеї та інноваційні продукти, що вражають світ. Це не 
лише можливість для стартапів знайти нових клієнтів, партнерів, інвесторів та талантів, а 
й чудова нагода для України ще раз привернути до себе таку потрібну увагу міжнародної 
спільноти. Переконаний, що поїздка на SXSW 2023 буде результативною для нашої Tech-
екосистеми та країни в цілому», — коментує Павло Карташов, директор Українського 
фонду стартапів. 
 
«Участь України у SXSW 2023 — це насамперед презентація продуктів та інновацій, що 
розвиваються навіть під час війни. Це сигнал міжнародному бізнес-середовищу, що наші 
компанії конкурентоспроможні, активні, готові до масштабування та інвестицій. Також це 
посилення присутності України в одній з найбільших tech&creative екосистем США, адже 
наша перша місія на SXSW у 2022 показала неабиякий інтерес до українських 
інноваторів», —вважає Startup Grind Kyiv Chapter Director Катерина Дегтяр. 
 
«У контексті повномасштабної війни ми бачимо участь України у міжнародній 
конференції SXSW як унікальну можливість зміцнити підтримку України за кордоном. 
Українські  інноваційні підприємці та митці, які продовжують підтримувати країну на 
шляху до перемоги, є відображенням незламності нашої держави у світі», — Віталій 
Бігдай, керівник програми сприяння експорту WNISEF. 
 
Щоб отримати більше інформації, пишіть на h.zenn@startupgrind.com. 

Довідково: 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (Програма USAID КЕУ) 
підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої 

https://www.sxsw.com/
https://framiore.com/
http://effa.one/
https://flashbeats.app/
http://deep3dstudio.com/
https://spokk.ua/
https://www.facebook.com/usaidcep.ua


конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, 
допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує 
українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі. 

Український фонд стартапів (USF) – є державним фондом, започаткованим за 
ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку 
технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed) з метою підвищення їх 
глобальної конкурентоспроможності. Протягом 2 років існування USF - грантове 
фінансування отримали понад 240 українських стартапів на стадії seed або pre-seed, а 
загальна кількість фінансування склала більше ніж 6 300 000 доларів США. 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд 
прямих інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду 
США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Фонд має понад 28 років 
досвіду успішного інвестування у підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, 
фонд інвестував понад 188 млн. доларів США у 136 компаній із приблизно 26 000 
працівників та зробив можливим залучення 2,3 млрд. доларів США в компанії України 
та Молдови. З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та 
Молдові на загальну суму 35 млн. доларів США, основними елементами якої є сприяння 
експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне 
лідерство. 

Startup Grind Kyiv – є офіційним представником Startup Grind (спільнота налічує близько 
5 мільйонів найкращих підприємців світу), проводить регулярні події в Києві з 2014 року. 
За останні чотири роки лідери київської філії – Катерина Дегтяр та Ханна Зенн – 
організували понад 30 зустрічей із досвідченими підприємцями, експертами та VC. 
Серед спікерів Startup Grind Kyiv: Ігар Маханьок, засновник Geek Ventures, Марвін Ляо, 
ex.партнер 500 startups; Олег Маленков, партнер TAVentures; фаундери компаній 
Kabanchik.ua, Delfast, Let’s Enhance, RetargetApp, Effa, та інші. Місія Startup Grind Kyiv – 
навчати, знайомити та надихати підприємців та інноваторів.  
 
Міністерство цифрової трансформації України — центральний орган виконавчої 
влади, який відповідає за формування і реалізацію державної політики у сфері 
цифровізації та відкритих даних. До компетенції Міністерства належить розвиток ІТ-
індустрії. У межах проєктів Дія.City, Ukrainian Tech Ecosystem Overview, Український фонд 
стартапів та Український Фонд Фондів Мінцифра працює над створенням потужної 
стартап-екосистеми в Україні та залученням міжнародних інвестиційних фондів.   
 
Innovation Bridge Europe — міжнародний, інклюзивний, колабораційний нетворк для 
інноваторів, фаундерів та креаторів, а також інших стейкхолдерів сфокусованих на 
Human-Centered Tech та покращенні нашого спільного майбутнього.  
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