
 

The Founder Institute открива клон и в София. 

Програма цели да създаде стотици нови работни места в 

София като стартира нови технологични компании 

 
От тази есен, бурно развиващата стартап екосистема в София, може да се похвали и с нов 

глобален играч, който реши да открие врати и в България. The Founder Institute* (буквален 

превод – Институт за Основатели) е най-голямата обучителна програма за стартиращи 

бизнеси, която подпомага предприемачи от цял свят в създаването на устойчиви компании. 

Базиран в Силициевата долина, с представителства в над 100 града по целия свят и 50 

държави, The Founder Institute е помогнал на повече от 1650 компании, създали в последствие 

нас 15 000 работни места. Целта на Founder Institute в София е да подпомогне местната 

икономика като подготви предприемачи да създадат успешни компании и работни места. 

The Founder Institute (www.fi.co) е създаден през 2009 от серийния предприемач Adeo 

Ressi, и Jonathan Greechan и се управлява от Пало Алто, Калифорния. Днес Founder Institute е 

най-големият в света акселератор на стартъпи и има целта да създаде десетки нови работни 

места в София през 2016-та година чрез стартирането на технологични компании. 

Мисията на Института е да "глобализира Силициевата долина" като модел и създаде 

устойчива екосистема за стартиращ бизнес, която ще осигури над 1 милион нови работни места 

в глобален план. 

“Нашата програма учи предприемачите на най-успешните практики от силициевата 

долина, позволявайки им да избегнат грешките на навлизащите в бизнес средата, да работят 

качествено и да създават стойност. Ние използваме модел който подпомага местните 

икономики чрез устойчиво развитие." - Adeo Ressi. 

Четири месечната програма на The Founder Institute, подпомага всички участващи 

предприемачи, да се обучават чрез реална практика, да стартират бизнес, преминавайки през 

ясно структуриран обучителен курс, решаване на практически и приложни бизнес казуси, 

експертна обратна връзка. Те могат да посещават обучителната програма в извънработно 

време и в реални условия да тестват всички работни идеи, без да излагат на риск самия 

работещ бизнес или пък да се налага веднага да напуснат работа. Заинтересованите са 

поканени да участват в програмата ни и да се подложат на тест който предсказва 
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предприемаческия им успех. Тези които демонстрират висок резултат ще бъдат поканени да 

участват в първия семестър който ще се проведе в София. 

За да се дипломират, Предприемачите трябва да развият грабваща идея за 

технологична компания, която трябва да бъде одобрена от Менторите на Института, да 

създадат бизнес план, да планират продажбите, да създадат своята компания и да завършат 

успешно всички дадени им бизнес задачи – всичко това трябва да се случи в рамките на 4 

месеца. По времена този процес те изграждат лидерски умения и широка мрежа от контакти, 

готови са да представят успешно бизнеса си (pitch) пред потенциални инвеститори, а също 

имат на разположение консултанти по намиране на първоначалната (seed) инвестиция за 

стартиране на бизнеса.  

Според директорите за България Милен Иванов и Георги Миленчев, преди започването 

на семестъра, което се планира през Декември в София ще се проведат няколко събития, които 

целят да запознаят публиката с функцията на the Founder Institute. През целия Октомври и  

Ноември предстоят срещи със кандидати и интересни стартап събития в София и Пловдив. 

Може да следите програмата тук. Вече се приемат и кандидатури за 1вия семестър: 

http://fi.co/join 
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