Pomocnik uczestnika
1. Jaki jest charakter zgªaszanego pomysªu? (komercyjny, non-prot)
Charakter non-prot nadajemy przedsi¦wzi¦ciu, którego zadaniem nie jest wypracowywanie zysków. Nie oznacza to jednak»e, »e projekt non-prot nie mo»e generowa¢ ±rodków
nansowych w ogóle. Wypracowanie zysku nie jest bowiem celem samym w sobie dla
przedsi¦wzi¦cia non-prot. Generowanie przychodów mo»liwe jest jedynie dla realizacji
jasno okre±lonych celów projektu, maj¡cych najcz¦±ciej charakter spoªeczny. Charakter
komercyjny dotyczy przedsi¦wzi¦cia komercyjnego, które powstaje w celu generowania
zysków i tworzenia warto±ci nansowej.

2. Czy jest jasne zastosowanie/rynek dla zgªaszanej propozycji? (tak, nie)
Ka»d¡ propozycj¦ nale»y przemy±le¢ w perspektywie jej realizacji, wdro»enia na rynku.
Nale»y zatem odpowiedzie¢ na pytanie, czy istniej¡ potencjalni odbiorcy zgªaszanej propozycji i czy b¦d¡ oni zainteresowani jej kupnem lub wykorzystaniem.

3. Czy projekt le»y w obszarze ICT? (tak, nie)
ICT oznacza technologie informacyjne i komunikacyjne. Preferujemy projekty silnie
zwi¡zane z ICT. Je±li jednak istota Pa«stwa przedsi¦wzi¦cia nie dotyczy ICT (ICT jest jedynie sposobem udoskonalenia Pa«stwa propozycji), prosimy takie projekty tak»e do nas
zgªasza¢. Nie musz¡ to by¢ projekty czysto in»ynierskie czy matematyczne. Do konkursu
dopu±cimy bowiem wszystkie pomysªy z zakresu spoªecze«stwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej, st¡d osoby o wyksztaªceniu spoªecznym równie» zaproszone s¡ do
wzi¦cia udziaªu.

4. Czy Internet odgrywa istotn¡ rol¦ w projekcie? (tak, nie)
Je±li Internet odgrywa istotn¡ rol¦ w Pa«stwa projekcie, prosimy o okre±lenie dla« internetowego modelu biznesowego zgodnie z klasykacj¡ zamieszczon¡ w sekcji "Materiaªy".
Przypominamy jednocze±nie, »e model biznesowy okre±la sposób generowania ±rodków
nansowych z przedsi¦wzi¦cia.

5. Czy znane s¡ Ci przedsi¦wzi¦cia mog¡ce stanowi¢ konkurencj¦ dla Twojej
propozycji? (jest ich wiele, s¡ nieliczne, nie ma konkurencji)
Prosimy zastanowi¢ si¦, jaka jest istniej¡ca lub potencjalna konkurencja dla Pa«stwa
pomysªu, kiedy zostanie on ju» wdro»ony na rynku.

6. Czy zgªaszany pomysª byª do tej pory poddawany próbie na rynku (proof
of concept )? (tak, nie)
W biznesie poprzez proof of concept rozumiemy sytuacj¦, kiedy sprzedawca decyduje si¦
wypróbowa¢ przyszª¡ usªug¦ lub produkt na grupie potencjalnych klientów. W ten sposób
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mo»e on zwerykowa¢ swoje oczekiwania dotycz¡ce 'zachowania si¦' testowanego produktu
lub usªugi na rynku.

7. Czy w pomysª zaanga»owano do tej pory jakie± ±rodki nansowe? (tak,nie)
Prosimy o odpowied¹, czy anga»owali ju» Pa«stwo jakie± ±rodki nansowe (wªasne albo
zewn¦trzne) w realizacj¦ przedsi¦wzi¦cia.

8 Jakiej wielko±ci inwestycji pocz¡tkowej wymaga projekt (wg skªadaj¡cego)?
(do 20 tys., 20100 tys., 100250 tys., powy»ej 250 tys.)
Nie musz¡ Pa«stwo tej deklaracji traktowa¢ jako bezwzgl¦dnie wi¡»¡cej, staranne oszacowanie nakªadów inwestycyjnych uªatwi nam jednak»e prawidªow¡ ocen¦ Pa«stwa propozycji.

9. Czy dopuszczasz mo»liwo±¢ podzielenia si¦ wªasno±ci¡ i kontrol¡ nad przedsi¦wzi¦ciem z inwestorem? (tak, nie)
Bardzo cz¦sto biznesy nansowane przez fundusze kapitaªu wysokiego ryzyka przeksztaªcane s¡ w spóªki kapitaªowe, w których wªasno±¢ jest podzielona pomi¦dzy udziaªowców
albo akcjonariuszy spóªki. W ten sposób pomysªodawca przedsi¦wzi¦cia staje si¦ wspóªdecydentem i wspóªwªa±cicielem spóªki, nie sprawuje jednak nad ni¡ wyª¡cznej kontroli.

10. Po jakim czasie mo»na oceni¢ projekt jako sukces (wg skªadaj¡cego)?
(do 6 miesi¦cy, 612 miesi¦cy, 1218 miesi¦cy, powy»ej 18 miesi¦cy)
Preferowane s¡ przedsi¦wzi¦cia maj¡ce du»y potencjaª wzrostu warto±ci. Prosimy jednak,
aby Pa«stwo sztucznie nie obni»ali czasu potrzebnego do osi¡gni¦cia sukcesu rynkowego
przez projekt. Obni»y to jedynie wiarygodno±¢ zgªoszonej propozycji.

Uwaga ogólna:
Prosimy o szczere odpowiedzi. Nie szukamy tu propozycji nierealnych czy fantastycznych.
Oczekujemy za to propozycji rozs¡dnie przemy±lanych. Jeste±my tutaj po to, aby pomóc
Pa«stwu w realizacji Pa«stwa pomysªów. Celem naszym nie jest ich przej¦cie czy jakiekolwiek wykorzystanie ich bez Pa«stwa zgody. Wierzymy w Pa«stwa kreatywno±¢ i ch¦¢
wspóªpracy.

Zapraszamy!
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