Wiedeń / Warszawa, 4 sierpnia 2017

Elevator Lab: 336 wniosków zgłoszonych do programu rozwoju sektora
fintech prowadzonego przez RBI
Z końcem lipca zakończyło się przyjmowanie wniosków do Elevator Lab,
akceleratora dla sektora fintech stworzonego przez Raiffeisen Bank International
(RBI). Oficjalny start programu został ogłoszony przez prezesa RBI Johanna Strobla
1 czerwca, podczas festiwalu twórców i technologii „Pioneers’17”. W promocję
programu włączyło się również 14 banków należących do Grupy RBI w Europie
Środkowej i Wschodniej (CEE).
Łącznie z szansy na potencjalną długoterminową współpracę z Grupą RBI i 16,6
milionami jej klientów w Austrii i regionie CEE skorzystało 336 startupów z branży
fintech. 13,4% wszystkich wniosków napłynęło z austriackiego sektora fintech, a
27,1% z regionu CEE, przy stosunkowo dużej liczbie zgłoszeń z Węgier, Rumunii i
Słowacji, co odzwierciedla dobrze rozwinięty sektor fintech w tych krajach. Pozostałe
wnioski pochodziły głównie od fintechów w Europie Zachodniej, Azji i Ameryce
Północnej, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu Elevator Lab na arenie
międzynarodowej. Większość zgłoszeń wiązała się z usługami płatnościowymi i
transakcyjnymi, kolejne miejsca zajmowały inwestowanie i trading, bankowość MSP,
analizy Big Data, technologia regulacyjna (RegTech) oraz oddział przyszłości.
„Ogromne wrażenie zrobiło na nas to, że otrzymaliśmy zgłoszenia z wszystkich 14
rynków, na których jesteśmy obecni. Wielka liczba i wysoka jakość wniosków
przekroczyły nasze oczekiwania. Do końca sierpnia będziemy intensywnie
analizować złożone dokumenty, aby wybrać 30 startupów, które zyskają szansę
przekonania naszego jury do swoich pomysłów w trakcie sesji pitchingowych” wyjaśnia Michael Hoellerer, pełnomocnik RBI odpowiedzialny między innymi za
strategię cyfryzacji Grupy.
Pięć startupów, które ostatecznie wezmą udział w akceleratorze, zostanie
wyłonionych w połowie września w Wiedniu. RBI nawiązał współpracę z Pioneers
Discover i korzystał ze wsparcia acccoi partners oraz Venionaire. Wszystkie
szczegóły dotyczące dalszego przebiegu programy można także znaleźć na stronie
internetowej: www.elevator-lab.com
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O RBI
Raiffeisen Bank International AG (RBI) uważa Austrię, w której jest wiodącym bankiem korporacyjnoinwestycyjnym, oraz Europę Środkowo-Wschodnią za swój rynek rodzimy. Jego banki zależne są aktywne na 14
rynkach regionu. Dodatkowo w skład Grupy wchodzi wielu innych dostawców usług finansowych, m.in.
leasingowych, zarządzania aktywami czy doradztwa w zakresie fuzji i przejęć.
Ponad 50 tys. pracowników Grupy RBI obsługuje 16,6 mln klientów za pośrednictwem 2500 placówek. Akcje RBI
są notowane na giełdzie w Wiedniu. Regionalne banki Raiffeisena w Austrii posiadają ok. 58,8% akcji, a
pozostałe znajdują się w wolnym obrocie.

O acccoi partners | www.acccoi.com
acccoi partners to akcelerator biznesu zlokalizowany w Wiedniu, który specjalizuje się we wprowadzaniu i
architekturze globalnych, zorientowanych na wynik biznesowy akceleracyjnych programów korporacyjnych w
segmencie B2B. Koncentruje się na tworzeniu wypróbowanej i przetestowanej „metodologii acccoi”, która
umożliwia cyfryzację cieszących się ustaloną pozycją i pełną sukcesów historią modeli biznesowych dużych
korporacji, czerpiąc inspirację od globalnych startupów w trakcie trzy- i pięcioletnich programów.
O Pioneers Discover | www.pioneers.io/discover
Pioneers Discover kształtuje przyszłość korporacji i sektora publicznego, wprowadzając wspierające
przedsiębiorczość narzędzia, metody i kulturę. Wierzymy, że innowacyjność w długim terminie osiąga się poprzez
połączenie innowacji wewnętrznych i napędzanych przez startupy. Realizujemy ten cel, wyposażając zespoły
korporacyjne w techniki wpierające przedsiębiorczość oraz sprowadzając startupy i innych ekspertów, żeby
inspirowali biznes, współtworzyli go i wytrącali z utartych torów.
O Venionaire | www.venionaire.com
Venionaire specjalizuje się w (korporacyjnym) venture capital, współpracy korporacji i startupów (CSE),
transformacji cyfrowej i innowacjach z zakresu nowych technologii. Venionaire jest zaufanym partnerem w
rozpoznawaniu, klasyfikowaniu, analizie technologii, rynku i konkurencji, wycenie, jak również zarządzaniu
powiązanymi transakcjami i portfelami z udziałem nowych technologii.
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Dodatkowych informacji udzielają:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) or
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