
• Co cenimy w KSGC

• Help Desk (zakład korporacyjny, 
fundusz rozliczeniowy, wsparcie wizowe)

•Wyzwanie! K-Startup

• Koreańskie wsparcie zatrudnienia

• Zajęcia OASIS

K-Startup Grand Challenge w szczegółach



• • Cenimy zespoły, które:

- Mają silną wolę rozwoju swojej działalności w Korei

- Chcą kontynuować działalność po zakończeniu 
programu KSGC

-Aktywnie współpracują z firmami koreańskimi, 
zatrudniają  personel koreański

Co cenimy w KSGC



• • Stałą komunikację
• • Konsultacja ze specjalistą
• • Znaczenie zatrudniania Koreańczyków

- Im szybciej, tym lepiej; zburzyć barierę kultury i 
języka

Co cenimy w KSGC:



Utworzenie korporacji:

• Jak możemy pomóc w utworzeniu korporacji

1) Dostarczanie informacji o formach korporacji i procedurze 
zakładania

- Jedyna korporacja: Niezależna od siedziby
- Oddział : podporządkowane siedzibie
- Koordynator (nie kwalifikuje się do funduszu 
rozliczeniowego)

2) Konsultacje na temat tego, jaką formę korporacji powinno 
Państwo wybrać
 



Utworzenie korporacji:

• Jak możemy pomóc w utworzeniu korporacji

3) Wsparcie dla wydawania Potwierdzenia Najemcy (dokument, 
który należy złożyć  przy zakładaniu korporacji)
4) Wsparcie w zakresie  specjalistycznych konsultacji dotyczących 
utworzenia korporacji
 



 Fundusz rozliczeniowy

• • Całkowita kwota funduszu rozliczeniowego:

1.  Fundusz rozliczeniowy (A): 11 130 USD (12 250 000 KRW) w ciągu 
3,5 miesiąca
2.  Fundusz rozliczeniowy (B): 22 727 USD (25 000 000 KRW) po 
Dniu pokazowym

- Styczeń: 20%
- Kwiecień: 50% (dla zespołów, które zaliczą ocenę wydajności w 
kwietniu, zgodnie z celami opisanymi w Dniu pokazowym)
- czerwiec: 30% (ponownie, dla zespołów, które zdadzą test w kwietniu)



Fundusz rozliczeniowy

-Fundusz zostanie przekazany na konto bankowe uczestnika po 
odliczeniu podatku.

-Po założeniu korporacji w Korei, fundusz zostanie zdeponowany na 
rachunku bankowym firmy bez potrącenia podatku.

Miesiąc Fundusz 
rozliczeniowy

Po odliczeniu
podatku

Sierpień 1,531,250 KRW 1,430,180 KRW

Wrzesień 3,572,916 KRW 3,322,810 KRW

Październik 3,572,917 KRW 3,322,810 KRW

Listopad 3,572,917 KRW 3,322,810 KRW



Wniosek o fundusz rozliczeniowy

• • Fundusz rozliczeniowy dla 80 zespołów uczestniczących

1) Dokumenty wymagane do składania co miesiąc
- Wniosek o fundusz rozliczeniowy (oryginał)
- Zgoda na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie 
danych osobowych (oryginał)
 



Wniosek o fundusz rozliczeniowy 
( wzór wniosku)



Wniosek o fundusz rozliczeniowy

•  Fundusz rozliczeniowy dla 80 zespołów uczestniczących

2) Dokumenty, które należy przesłać  1 raz 
(na początku programu)
- Kopia rachunku bankowego uczestnika
- Kopia dokumentu tożsamości uczestnika

3) Wymagane dokumenty, gdy trzeba wyznaczyć 
pełnomocnika dla wniosku
- Zgoda pełnomocnika (oryginał)
- Kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika



Wniosek o fundusz rozliczeniowy

• • Fundusz rozliczeniowy dla 40 najlepszych zespołów 
wybranych w dniu pokazowym

1) Dokumenty wymagane do składania co miesiąc

- Wniosek o fundusz rozliczeniowy (oryginał)
- Zgoda na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie 
danych osobowych (oryginał)



Wniosek o fundusz rozliczeniowy

• • Fundusz rozliczeniowy dla 40 najlepszych zespołów 
wybranych w dniu pokazowym

2) Dokumenty, które należy przesłać jednorazowo (na początku)
-Kopia rachunku bankowego uczestnika
-Kopia świadectwa rejestracji działalności gospodarczej

3) Wymagane dokumenty, gdy trzeba wyznaczyć pełnomocnika 
do wniosku
- Zgoda pełnomocnika (oryginał)
-Kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika



Kryteria oceny

• • Ocena wydajności (pod koniec listopada)
※※ Ta lista ryterió  oceny jest o arta na YesYłorocYnym standardYie. oże się różnić  

tym ro u.

1) Przygotowanie do rozliczenia i starania
-Przygotowanie do rejestracji w Korei
- Tworzenie miejsca pracy (liczba zatrudnionych 
koreańskich pracowników)
- Plany finansowania rozliczeń w Korei



Kryteria oceny

• • Ocena wydajności (pod koniec listopada)

2) Przyspieszenie oceny
- Uczestnictwo i zaangażowanie w program, działania i wyniki itp.

3) Wydajność i wynik
- Powiązania biznesowe z lokalnymi firmami
-Działania promujące inwestycje
-Wyniki produkcyjne



Kryteria oceny

• • Dzień pokazowy (na początku grudnia)
※※ Ta lista ryterió  oceny jest o arta na YesYłorocYnym standardYie. oże się różnić  

tymroku.

1) Doskonałość w modelu biznesowym i potencjale do osiągnięcia 
sukcesu w Korei
- Jakość technologii i usług
- Potencjał biznesowy
- Strategia w celu rozszerzenia kompetencji



Wsparcie wizowe

• ● Ogólne wsparcie związane z wizą, w tym zmiana wiz

- Zespół pomoże ci w trakcie procedur

Wjazd bezwizowy 
lub C-3 
(krótkoterminowy)

D-10 
(długoterminowy) 
aby założyć podmiot 
gospodarczy

 D-8-4 (długoterminowy)  
wiza dla przedsiębiorcy 
start-upu

- Program OASIS jest wymagany do złożenia D-10 i D-8-4
- Posiadając długoterminową wizę otrzymasz kartę rejestracji 
cudzoziemca
- Ważne jest, aby powiadomić nas o swoim wjeździe i wyjeździe z 
powodu spraw wizowych



Wsparcie wizowe

• • Procedury zmiany wizy typu D-10

1) Ważne wymagane dokumenty

- Certyfikat stopnia naukowego (lub kopia dyplomu)
- OASIS  certyfikat

2) Co warto wiedzieć

- Сzas wydania karty  2-3 tygodni
- Nie należy opuszczać kraju w trakcie rozpatrzenia wniosku
- To jest etap wizowy, podczas którego  zakładasz firmę w 
Korei



Wsparcie wizowe

• • Procedury zmiany wizy typu D-8-4

1) Wymagania dla D-8-4

-Trzeba najpierw założyć firmę
- D-8-4 używa systemu punktacji (wymagane jest  80 punktów lub 
więcej)
- Zakończenie programów OASIS i K-Startup daje wystarczającą 
liczbę punktów
2) Co warto wiedzieć
- Może trwać dłużej niż 2-3 tygodnie
- Jeśli osoba, która chce uzyskać D-8-4, tylko częściowo 
zaangażowana w nasz program, skonsultuj się z sekretariatem



Wsparcie wizowe

• Co należy wiedzieć jako cudzoziemiec mieszkający w 
Korei

- Numer rejestracji cudzoziemca  jest powszechnie stosowany jako 
numer identyfikacyjny w Korei, wymaga tego numeru większość 
usług w Korei.
- Zmiana adresu musi być zgłoszona w urzędzie imigracji. Jest 
obowiązkowa, a ty możesz zapłacić karę.
- Twoje ARC ( karta rejestracji cudzoziemca)  będzie działać jako 
zezwolenie na ponowny wjazd, więc noś je ze sobą.
- Podczas wizyty w urzędzie imigracyjnym rezerwacja online jest 
obowiązkowa, a każde biuro ma własną jurysdykcję.



• Nagrody

• •Harmonogram
- Ceremonia otwarcia: początek września (planowany w Busanie)
-Realizacja: połowa września
-Finał: połowa października
-Król Królów: początek listopada

Wyzwanie! K-Startup

Klasyfikacja Tytuł Nagrody pieniężne Liczba nagrodzonych

Nagroda główna agroda prezydencka 0,5 mld KRW 1 zespół

Najlepsza nagroda Nagroda premiera 0,3 mld KRW 1 zespół

Wybitne 
osiągnięcia Minister Award

0,1 mld KRW dla 
każdego 8 zespołów



• Dodatkowo
-Może być korzystne posiadanie przedmiotu biznesowego 

1) z prototypem 2) bliskim prawdziwemu życiu 3), który może 
stworzyć historię od czasu zgłoszenia do udostępnienia go 
szerokiej publiczności

Wyzwanie! K-Startup



• Harmonogram

OASIS Classes

Rozkład OASIS 1 OASIS 4

Data 21,22 Sierpnia 21,22 Sierpnia

Godzina wt: 13:00-18:00

śr: 10:00-18:00

Wt : 10:00-18:00

Śr: 10:00-18:00

Miejsce spotkania Centrum Badań i Rozwoju
B1F „Sala konferencyjna”

Centrum Badań i Rozwoju
1F „Sala konferencyjna”

Pojemność 47 (Max) 35 (Max)

Punkty 15 25



•  OASIS 1 : https://www.ipcampus.kr/oasis-visa/eng/
programs/progTraining_view.jsp?selId=Off94&pg=1

• OASIS 4: rejestracja na miejscu

•  Jeśli zarejestrujesz się na dowolne zajęcia OASIS i będziesz 
uczestniczyć w kursie, nie będziesz mógł brać udziału w 
zajęciach OASIS przez kolejne 6 miesięcy.
-> Jeśli nie chcesz brać udziału w zajęciach, wyślij dziś e-mail 
z rezygnacją.

Jak ubiegać się o zajęcia OASIS



1. Jakiego start-upu chce K-Startup Grand 
Challenge?
- Chcemy, aby Twoja firma prowadziła działalność w Korei 
w sposób ciągły.
- Wiza ... Rejestracja ...
2. Proszę aktywnie realizuj swój biznes
3. Koreański personel
4. Możesz uzyskać dokładne informacje i wskazówki z 
naszego biura i akceleratorów.
5. Sprawdzaj powiadomienia z biura

Kilka wskazówek 
z którymi chcemy  się podzielić…



Dziękuję

info@technovator.co 
www.technovator.co 

Ruslana Dovzhyk
+38 096 177 55 99
+48 889 411 422
+82 10 3408 5221
r.dovzhyk@technovator.co




