
Приєднуйтесь до програми Creative Accelerator для креативних індустрій та отримайте 
фінансову підтримку в розмірі 5000 $ 

У Молдові стартував перший бізнес-акселератор, присвячений виключно креативним індустріям. В 
рамках цієї програми будь-який місцевий креативник або художник, бізнес або стартап, який 
розробляє унікальний креативний продукт з потенціалом швидкого зростання, може навчатися та 
отримувати менторські консультації від успішних підприємців, а також підтримку в розробці 
проекту та можливість презентувати своєї ідеї для отримання фінансового гранту в розмірі 5000 
доларів США. Реєстрація відкрита до 19 лютого 2023 року за посиланням: https://bit.ly/3GCQY6g  

Creative Accelerator - це програма, яка об'єднує креативних стартаперів з експертами та успішними 
підприємцями. В останні роки місцевим фахівцям-креативникам і художникам вдається піднімати 
нашу країну дедалі вище в міжнародному рейтингу креативності та технологій: у 2022 році 
Молдова була успішно представлена на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні, на 
першому Молдовсько-французькому економічному форумі в Ніцці (Франція), на одному з 
найважливіших технологічних заходів в Європі - Web Summit в Лісабоні (Португалія) і на 
найбільшій події в сфері дизайну в Північній Європі - Dutch Design Week, яка щорічно проходить в 
Ейндховені (Нідерланди). 

Creative Accelerator створений, щоб надихати людей та заохочувати креативні ідеї. Тому якщо ви 
володієте студією/креативною агенцією, що займається мистецтвом, музикою, видавничою 
справою, дизайном, упаковкою, кіновиробництвом, розробкою та дизайном ігор, 
імерсивною/інтерактивною/VR, AR, XR-реальністю, медіа чи освітніми проєктами – реєструйтеся 
тут до 19 лютого 2023 року, щоб скористатися можливістю отримати 5000$ для розширення 
продажів та залучення партнерів з-за кордону. 

До участі допускаються: 

-   Стартапи Createch 
- Креативники та митці зі зростаючими брендами (книговидавництво, музика, мистецтво, 
фотографія, дизайн, упаковка, комп’ютерна графіка тощо) 
- Креативні бренди/компанії та підприємці, готові розвивати свої продукти з потенціалом 
масштабування (ігри, анімація, кіновиробництво, художні галереї, виставки, фотографія, дизайн, 
упаковка тощо). 

Тривалість програми – 6 місяців, вона складатиметься з 5 етапів: Натхнення, Ідея, Інкубація, 
Акселерація, Презентація. Переможець буде визначений під час Demo Day (червень 2023 року) та 
отримає фінансову підтримку у розмірі 5000$ на розробку та реалізацію проекту. 

Акселератор реалізується на базі Yep! Moldova та Artcor. Фінансову підтримку надає Western NIS 
Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з 
капіталом 150 млн доларів США та 28-річним досвідом успішного інвестування у підприємства 
малого та середнього бізнесу. Партнером програми виступає проєкт Future Technologies, що 
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в Молдові та Швеції. Реєстрація 

відкрита до 19 лютого, подати заявку можна за посиланням: https://bit.ly/3GCQY6g 
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