Objava za medije

Vodeće međunarodne tvrtke pokrenule su inicijativu Restarting Together za
poticanje oporavka nakon epidemije COVID-19



Boston Consulting Group, CEMEX, Telefonica, Airbus BizLab, BASF, BID Lab, Citi,
Endavor, IE, IESE Business School, Microsoft for Startups i South Summit organiziraju
Restarting Together, globalni izazov za start-up tvrtke te mala i srednja poduzeća
(MSP-ovi). Inicijativa je osmišljena kako bi pridonijela brzom gospodarskom oporavku
i stvorila otpornije društvo u borbi protiv krize kao što je trenutna pandemija.



Poziv na dostavu ponuda bit će otvoren od 2. do 30. lipnja 2020. godine na poveznici
www.restartingtogether.com.



Rješenja koja najviše obećavaju predstavit će se posebnom žiriju 9. rujna 2020. godine,
a pobjednici će podijeliti svoju viziju svjetskim čelnicima uz mogućnost dobivanja
potpore ubrzanju ili ulaganja.

2. lipnja 2020 – Airbus BizLab, BASF, Boston Consulting Group, CEMEX, Citi, Endeavor, IDB
Lab, IE, IESE Business School, Microsoft za startap, South Summit i Telefonica najavili su
danas pokretanje inicijative Restarting Together, globalnog izazova koji želi potaknuti
inovativne projekte nakon posljedica epidemije COVID-19. Inicijativa ima za cilj promicati
projekte koje su razvili poduzetnici i MSP-ovi, a koji će pridonijeti ubrzanju gospodarskog
oporavka nakon posljedica pandemije i stvoriti otpornije društvo s učinkovitijim i održivijim
sposobnostima u slučaju budućih sličnih kriza. Kroz zajedničku inicijativu ova raznolika
skupina lidera u industriji želi promicati angažman zajednice u izgradnji boljeg društva.
Opći cilj inicijative Restarting Together jest pronalaženje inovativnih projekata koji nastoje
ubrzati povratak u normalu nakon razdoblja zatvaranja koje je prouzročila pandemija COVID19. Ovom se inicijativom također nastoje identificirati projekti za jačanje gospodarskog
oporavka na održiv način koji su posebno usmjereni na poboljšanje zaposlenosti, revitalizaciju
ekosustava malih poduzeća te stvaranje mreža i mehanizama financijske pomoći za krizne
situacije. Također, ovim se izazovom potiču sudionici natječaja da predlože rješenja kojima se
jača odgovor gradova na bilo koju vrstu krize u budućnosti, bez obzira na to je li ona sanitarna,
gospodarska ili potaknuta pitanjima zaštite okoliša ili klimatskih promjena.
Zainteresirani sudionici mogu predati svoje prijedloge do 30. lipnja 2020. prijavom na
www.restartingtogether.com. Prijedlozi će se ocjenjivati na temelju društvenog i gospodarskog
učinka njihovih projekata, izvedivosti, brzog vremena provedbe te stupnja održivosti i
inovativnosti.
Devet projekata koji najviše obećavaju sudjelovat će 9. rujna 2020. na digitalnom događaju
Pitchday, na kojem će svoje rješenje predstaviti izravno predstavnicima tvrtki koje organiziraju
događaj, a koji će odabrati tri pobjednika koji će svoju viziju podijeliti sa svjetskim čelnicima iz
pratećih tvrtki. Troje pobjednika imat će mogućnost dobivanja pristupa korporativnim resursima
tvrtki organizatora, uključujući potencijalno ubrzanje ili ulaganje. Osim toga, svi prijedlozi
trebaju biti dostupni za razvoj, promociju i provedbu od strane svih ili nekih tvrtki koje

organiziraju incijativu Restarting Together. Globalni i multidisciplinarni fokus lidera u industriji
koji čine inicijativu Restarting Together omogućavaju provedbu tih rješenja, s potencijalom
postizanja globalnih rezultata kako bi se ostvario najjači mogući utjecaj na društvo.
Organizatori će sudionicima ponuditi svoje iskustvo i znanje iz različitih industrija, kao i priliku
za izgradnju odnosa s vodećim multinacionalnim tvrtkama te mogući pristup investicijskom
kapitalu.
Za više informacija o incijativi Restarting Together i registracijskom postupku posjetite
www.restartingtogether.com.

