
 
Do natychmiastowej publikacji: 06.10.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA FINALISTÓW KONKURSU 43NORTH 2021 
DLA STARTUPÓW  

  
19 startupów z całego świata będzie walczyć o 5 mln USD, w tym główną nagrodę 

w wysokości 1 mln USD  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj 19 finalistów siódmego corocznego konkursu 
43North dla startupów. Finaliści przyjadą do Buffalo jeszcze w tym miesiącu, aby 
walczyć o jedną z ośmiu nagród o łącznej wartości 5 mln USD, w tym o główną nagrodę 
w wysokości 1 mln USD. Te startupy powstały w całych Stanach Zjednoczonych, a 
także w Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii i obejmują szeroki wachlarz branż, od badań 
klinicznych po usługi fintech, zrównoważone rolnictwo, sztuczną inteligencję i narzędzia 
dla konsumentów.  
  
„Buffalo ma bogatą historię innowacji, a 43North kontynuuje tę tradycję, przyciągając 
niektóre z najbardziej ekscytujących startupów na świecie do regionu”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Połączenie technologii i talentu pobudza niezwykły wzrost 
gospodarczy, a my z niecierpliwością czekamy, aby zobaczyć tegorocznych finalistów 
konkurujących o bycie częścią tej transformacji.”  
  
Finaliści zostali ogłoszeni na żywo przez Kevina Siskara, wiceprezesa ds. portfolio i 
selekcji w 43North, który kierował procesem oceny wraz z ponad 60 jurorami, którzy 
przeglądali zgłoszenia, spotykali się z założycielami i rekomendowali wybór.  
  
Prezes 43North, Colleen E. Heidinger, powiedziała: „To ekscytujący kamień milowy 
w poszukiwaniu naszej siódmej kohorty. Teraz wszystkie oczy zwrócone są na finały 
43North, gdy przygotowujemy się do powitania tych założycieli i wielu innych gości w 
Buffalo jeszcze w tym miesiącu, co zapowiada się jako niezapomniany, osobisty powrót 
do Shea's Theatre.”  
  
Uczestnicy tegorocznej edycji finałów 43North będą kibicować nowej grupie 
kandydatów walczących o miejsce w portfolio 43North i poznają nowych sędziów. 
Oprócz najwyższej nagrody w wysokości 1 mln USD oraz siedmiu nagród w wysokości 
500 000 USD, zwycięzcy otrzymują bezpłatną przestrzeń w nowym inkubatorze 43North 
w wieżowcu Seneca One, wskazówki od doświadczonych mentorów w swojej dziedzinie 
oraz dostęp do innych programów motywacyjnych dla biznesu.  
  



W ciągu ostatnich siedmiu lat, 43North zainwestował w zróżnicowane portfolio 51 firm, z 
których 31% ma założycieli będących osobami kolorowymi, a w 23% założycielkami są 
kobiety. Prawie połowa z tych firm utrzymuje swoją działalność w Queen City, tworząc 
ponad 800 lokalnych miejsc pracy. W tym gronie znajduje się m.in. technologiczny 
jednorożec, firma ACV Auctions, która jako pierwsza spółka z portfela 43North, po 
wejściu na giełdę 24 marca 2021 roku, wyniosła 43North na wyżyny.  
  
Prezes zarządu 43North, Eric Reich, powiedział: „Wpływ tego konkursu jest 
niezaprzeczalny: spółki z portfela 43North pozyskały ponad 1 mld USD, a ich łączna 
wycena wynosi prawie 6 mld USD. Inwestując w najnowocześniejsze firmy, 
sprowadzamy do regionu największe talenty i tworzymy miejsca pracy, wspieramy ich 
rozwój i napędzamy ożywienie gospodarcze w zachodniej części stanu Nowy Jork.”  
  
Finał 43North jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja, a miejsca będą dostępne 
na zasadzie kolejności zgłoszeń. Darmowe bilety na finały 43North 28 października o 
godz. 18:00 czasu ET w centrum Shea's Performing Arts Center można zarezerwować 
na stronie 43North.org.  
  
Finalistami konkursu 43North 2021 są:  
  
Akala - Beverly Hills, CA  
Akala to platforma przyjęć na studia, która zapewnia dostosowane do potrzeb uczniów 
wskazówki jeszcze w 8 klasie, aby zoptymalizować ich aplikacje na studia.  
  
BetterMynd - Buffalo, NY  
BetterMynd to platforma terapii online, która współpracuje bezpośrednio z 
uniwersytetami, aby zapewnić swoim studentom dostęp do zróżnicowanej sieci 
licencjonowanych doradców zdrowia psychicznego z prywatności i wygody ich laptopów 
oraz urządzeń mobilnych.  
  
Big Wheelbarrow - Austin, TX  
Big Wheelbarrow to oprogramowanie jako platforma usługowa, która umożliwia 
dystrybutorom żywności i producentom żywności zarządzanie łańcuchami dostaw w 
celu zaspokojenia popytu konsumentów na lokalną żywność w sposób opłacalny, 
wydajny i bezpieczny.  
  
BotFactory - Nowy Jork, NY  
Produkt do drukarek 3D firmy BotFactory wykorzystuje atrament przewodzący, aby 
umożliwić każdemu prototypowanie obwodów drukowanych w ciągu kilku minut zamiast 
tygodni.  
  
Cheelcare - Richmond Hill, Kanada  
3 linie urządzeń mobilnych firmy Cheelcare sprawiają, że każdy ręczny wózek inwalidzki 
staje się wózkiem z napędem, co zwiększa niezależność i komfort użytkownika, a 
jednocześnie zapobiega bólom ramion, które są typowe dla długotrwałego korzystania z 
wózka inwalidzkiego.  
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FLOX - Londyn, Wielka Brytania  
Technologia systemów wizyjnych firmy FLOX umożliwia hodowlę zgodną z zasadami 
dobrostanu zwierząt, pozwalając właścicielom ferm drobiu na poprawę zdrowia i 
dobrostanu kurcząt, jednocześnie działając w sposób bardziej etyczny, rentowny i 
zrównoważony.  
  
Infiuss Health - San Jose, CA  
Infiuss Health dostarcza rozwiązania do zdalnych badań/prób klinicznych dzięki 
platformie oprogramowania jako usługi, łącząc badaczy klinicznych w USA i UE z 
pacjentami w Afryce.  
  
Kapitalwise - Nowy Jork, NY  
Platforma mikroinwestycyjna firmy Kapitalwise pomaga instytucjom finansowym w 
pilotowaniu i wdrażaniu narzędzi z zakresu doradztwa finansowego dla swoich 
obecnych klientów, takich jak kalkulatory, treści i szablony.  
  
Kilter - Madison, WI  
Kilter to platforma mobilna, która pozwala użytkownikom zamieniać codzienne 
czynności w okazje do przekazywania darowizn na cele charytatywne na rzecz ich 
ulubionych spraw, jednocześnie budując kulturę i społeczność w celu wywierania 
globalnego wpływu.  
  
Laundris - Manor, TX  
Laundris to platforma typu Software as a Service (SaaS), która pomaga hotelom 
zoptymalizować i usprawnić zarządzanie bielizną pościelową, zmniejszając wydatki i 
koszty operacyjne nawet o 40%.  
  
Metabob, Inc - Mountain View, CA  
Metabob to narzędzie wspomagane przez sztuczną inteligencję, które skraca 
debugowanie o połowę, przeglądając kod Pythona pod kątem ukrytych błędów i 
spadków wydajności.  
  
Ognomy - Williamsville, NY  
Zgodna z ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych 
(Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) platforma telemedyczna 
firmy Ognomy pomaga użytkownikom w testowaniu, diagnozowaniu i leczeniu 
bezdechu sennego z domowego zacisza.  
  
Ontopical Inc - Calgary, Kanada  
Ontopical wykorzystuje uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego do 
monitorowania władz lokalnych, aby pomóc klientom uzyskać niezwykle cenne sygnały 
o nadchodzących możliwościach kontraktowych i ryzyku biznesowym związanym z 
polityką.  
  
ShearShare, Inc - McKinney, TX  



ShearShare to platforma mobilna typu business-to-business (B2B) pomagająca 
właścicielom salonów urody w osiąganiu dodatkowych przychodów poprzez zapełnianie 
pustych miejsc na żądanie, dzięki ich dopasowaniu właścicieli salonów 
urody/barbershopów do sprawdzonych licencjonowanych specjalistów w dziedzinie 
urody.  
  
Tequity, LLC - Kalamazoo, MI  
Platforma Tequity oferuje swoim klientom rozwiązanie nie wymagające kodu do 
budowania i wdrażania udanej aplikacji mobilnej w ułamku czasu.  
  
Top Seedz - Buffalo, NY  
Top Seedz produkuje tradycyjne wytwarzane krakersy i prażone nasiona pełne wartości 
odżywczych i smaku przy użyciu najprostszych składników, które dostarcza natura.  
  
VeriTX Corp - East Aurora, NY  
VeriTX to dostawca schematów cyfrowych obsługującym rozwiązania w zakresie 
łańcucha dostaw dla klientów na całym rynku lotniczym, medycznym i przemysłowym.  
  
Verivend - Buffalo, NY  
Verivend oferuje najszybszy dostępny sposób płacenia i otrzymywania płatności, 
umożliwiając firmom zawieranie transakcji ze wszystkimi klientami i sprzedawcami oraz 
cyfrowy portfel zasilający natychmiastowe płatności B2B i płatności między 
przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C).  
  
Zealot Interactive - Arlington, TX  
Najlepszy sposób na naukę gry na gitarze, aplikacja Zealot oferuje lekcje wideo w 
rzeczywistości rozszerzonej na prawdziwych instrumentach muzycznych sparowanych 
z najnowocześniejszym sprzętem.  
  
O 43North  
43North to program akceleracyjny, który jest gospodarzem corocznego konkursu dla 
startupów, inwestując 5 mln USD rocznie w przyciąganie i promowanie szybko 
rozwijających się firm w Buffalo w stanie Nowy Jork. Firmy z portfela 43North otrzymują 
również bezpłatną przestrzeń inkubatora w Buffalo na okres jednego roku, doradztwo 
mentorów z pokrewnych dziedzin oraz dostęp do innych programów motywacyjnych dla 
biznesu, takich jak START-UP NY. 43North działa dzięki wsparciu gubernator Kathy 
Hochul, Empire State Development, Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, oraz kilku innych 
sponsorów. Więcej informacji o programie 43North można znaleźć na 
stronie www.43north.org.  
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