FORMULARZ OCENY FORMALNEJ ZGŁOSZENIA POMYSŁU BIZNESOWEGO
Nr CONNECT /.............../...............
NAZWA PROJEKTU BIZNESOWEGO

Formularz zgłoszeniowy jest kompletny.

TAK/NIE

Formularz zgłoszeniowy Pomysłu biznesowego został złożony
przez Pomysłodawcę, który nie ukończył 35. roku życia, w dniu
złożenia projektu do Platformy.

TAK/NIE

Pomysł biznesowy nie jest przedmiotem prowadzonej
działalności gospodarczej Pomysłodawcy.

TAK/NIE

Pomysł biznesowy odznacza się charakterem innowacyjności
produktowej /czytelna adnotacja w Formularzu
zgłoszeniowym Pomysłu biznesowego/.
Na potrzeby realizacji Działania wymagane jest, aby wybrane
pomysły dotyczyły wdrożenia innowacji produktowej, na
poziomie co najmniej krajowym, rozumianej jako
„wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu
lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w
zakresie swoich cech lub zastosowań”. Zalicza się tu
znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji
technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego
oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech
funkcjonalnych.

TAK/NIE

TAK/NIE

Pomysłodawca oświadczył, że zapoznał się z Regulaminem
Projektu oraz zaakceptował jego postanowienia.

TAK/NIE

Rekomendacja do OCENY MERYTORYCZNEJ

TAK/NIE

I

Planowana działalność gospodarcza jest zgodna z zasadami
udzielenia pomocy publicznej na zasadach de minimis.

Lublin, data …………….…………

Podpis…………………………………….
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FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ ZGŁOSZENIA POMYSŁU BIZNESOWEGO
Nr CONNECT ……./…….
NAZWA PROJEKTU BIZNESOWEGO

/Proszę wpisać tytuł pomysłu biznesowego=przedsięwzięcia/
Umowa o poufności

Zobowiązuję się do zachowania w najściślejszej tajemnicy Informacji Poufnych otrzymanych lub uzyskanych zarówno w sposób
zamierzony, jak i przypadkowy podczas realizacji projektu „Platforma Startowa: CONNECT”, który jest współfinansowany ze
środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20142020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Informacjami Poufnymi są wszelkie dane i informacje dotyczące
LPNT S.A., pomysłodawców projektów biznesowych, jej partnerów lub klientów utrwalone w jakiejkolwiek formie w tym w
szczególności dokumenty, maile, faxy, rysunki, zestawienia, oprogramowanie, kopie elektroniczne, specyfikacje, diagramy,
informacje w postaci cyfrowej oraz informacje przekazane ustnie bez jakiegokolwiek ich utrwalenia, z którymi zapoznał się
Pomysłodawca/Zespół Pomysłodawców, a odnoszące się do LPNT S.A. jej partnerów lub klientów, w tym w szczególności
dotyczące ich działalności, sytuacji finansowej, handlowej, prawnej, know-how, innowacji, rozwiązań i danych technicznych,
technologicznych, organizacyjnych lub gospodarczych.
……………………………………………..

……………………………………………..

Data

Podpis Eksperta

Oświadczenie o braku konkurencyjności

II

Oświadczam, że:
1. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułem przysposobienia, opieki
lub kurateli, jego zastępcą prawnym z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych LPNT lub
Partnerów.
2. Od daty wszczęcia postępowania procesu inwestycyjnego Projektu, nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia
z Podmiotem zgłaszającym Pomysł biznesowy i nie był członkiem władz osób prawnych biorących udział
w procedurze wyboru Pomysłów biznesowych.
3. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udziałem w Projekcie, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
4. Nie pozostaję z podmiotem zgłaszającym Pomysł biznesowy w takim stosunku prawnym lub osobistym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
……………………………………………..
Data

……………………………………………..
Podpis Eksperta

Projekt pt.: Platforma Startowa: Connect jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
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WYPEŁNIA EKSPERT/PRZEDSTAWICIEL ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
1. OCENA POTENCJAŁU ZESPOŁU POMYSŁODAWCY:
Czy opisane kompetencje, doświadczenie, wiedza i umiejętności, przekładają się na sukces przedsięwzięcia /zasoby/? Czy
Pomysłodawca jest wstanie zbudować wystarczający zespół do realizacji Pomysłu biznesowego?
UZASADNIENIE i ZALECENIA:
/Proszę wpisać uzasadnienie/
--/Proszę wpisać zalecenia/
PUNKTACJA:

PRZYZNANA ILOŚĆ PKT.
/OD 0 – 10 PKT./
/Proszę wpisać od 0 do 10 pkt/

2. OCENA INNOWACYJNOSCI POMYSLU BIZNESOWEGO
Innowacyjny charakter Pomysłu biznesowego. Na potrzeby realizacji Działania wymagane jest, aby wybrane pomysły dotyczyły
wdrożenia innowacji produktowej na poziomie co najmniej rynku krajowym, rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez dane
przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań”. Zalicza
się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego
oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Czy Pomysłodawca przedstawił cechy innowacyjnego
produktu?
UZASADNIENIE:
/Proszę wpisać uzasadnienie/
--/Proszę wpisać zalecenia/
PUNKTACJA:

PRZYZNANA ILOŚĆ PKT.
/OD 0 – 10 PKT/

III

/Proszę wpisać od 0 do 10 pkt/
3. POTENCJAŁ RYNKOWY/KONKURENCYJNOŚCI
Pomysłodawca przedstawił konkurencję na rynku dla swojego produktu? W jaki sposób produkt rozwiązuje problemy lub
zaspokaja potrzeby potencjalnych klientów? Czy produkt rozwiązuje problem lub zaspokaja potrzebę w nowy, inny, szybszy lub
tańszy sposób?
UZASADNIENIE:
/Proszę wpisać uzasadnienie/
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--/Proszę wpisać zalecenia/
PUNKTACJA:

PRZYZNANA ILOŚĆ PKT.
/OD 0 – 10 PKT./
/Proszę wpisać od 0 do 10 pkt/

4. OKREŚLONY SEGMENT KLIENTÓW
Pomysłodawca określił precyzyjnie grupę docelową produktu. Do jakiej konkretnej niszy rynkowej lub konkretnego segmentu
klientów kierowany jest produkt?
UZASADNIENIE:
/Proszę wpisać uzasadnienie/
--/Proszę wpisać zalecenia/
PUNKTACJA:

PRZYZNANA ILOŚĆ PKT.
/OD 0 – 10 PKT./
/Proszę wpisać od 0 do 10 pkt/

5. Cel pomysłu biznesowego
Pomysłodawca określił dobrze cel i wskazał działania /ich zasadność/ planowane do podjęcia w celu realizacji pomysłu
biznesowego.
UZASADNIENIE:
/Proszę wpisać uzasadnienie/
--/Proszę wpisać zalecenia/
PUNKTACJA:

PRZYZNANA ILOŚĆ PKT.
/OD 0 – 5 PKT./

IV

/Proszę wpisać od 0 do 5 pkt/
6. Zdefiniowany problem do rozwiązania, na który odpowiada pomysł biznesowy
Pomysłodawca definiował problem do rozwiązania.
UZASADNIENIE:
/Proszę wpisać uzasadnienie/
--/Proszę wpisać zalecenia/
PUNKTACJA:

PRZYZNANA ILOŚĆ PKT.
/OD 0 –5 PKT./
/Proszę wpisać od 0 do 5 pkt/
7. Zdefiniowane niezbędnych zasobów do realizacji pomysłu biznesowego

Jakich zasobów (wiedza, osobowe, usługowe, materialne) potrzebujesz do realizacji swojego pomysłu?
UZASADNIENIE:
/Proszę wpisać uzasadnienie/
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--/Proszę wpisać zalecenia/
PUNKTACJA:

PRZYZNANA ILOŚĆ PKT.
/OD 0 – 5 PKT./
/Proszę wpisać od 0 do 5 pkt/
8. Koszt realizacji pomysłu biznesowego i przyszłe przychody

Pomysłodawca przedstawił orientacyjny koszt potrzebny do realizacji Twojego pomysłu. Pomysłodawca przedstawił
główne źródła przychodów. Na czym będzie zarabiać?
UZASADNIENIE:
/Proszę wpisać uzasadnienie/
--/Proszę wpisać zalecenia/
PUNKTACJA:

PRZYZNANA ILOŚĆ PKT.
/OD 0 – 5 PKT /
/Proszę wpisać od 0 do 5 pkt/

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ
UZASADNIENIE:
Jednoznaczne stwierdzenie czy rekomenduje się projekt do dalszego etapu z uzasadnieniem. Jakie zagadnienia, informacje,
ma dookreślić Pomysłodawca na etapie Obrony Pomysłu biznesowego.
W przypadku negatywnej decyzji eksperta proszę o podanie powodu takiej decyzji wraz z jej uzasadnieniem
Proszę odnieść się do poszczególnych etapów realizacji oceny pomysłów biznesowych.
/Proszę wpisać uzasadnienie/

V

--/Proszę wpisać zalecenia – jeśli dotyczy /
PUNKTACJA:

PRZYZNANA ILOŚĆ PKT.
/OD 0 – 60 PKT./

/Proszę wpisać od 0 do60 pkt/
Decyzją Ekspertów do kolejnego etapu oceny kwalifikują się te pomysły biznesowe, które uzyskały min. 39 pkt z 60 pkt.
możliwych.
Eksperci mają prawo nie rekomendować pomysłów biznesowych, które nie charakteryzują się innowacyjnością tj, uzyskały
do 5 punków za innowacyjność .
Jednocześnie nie będą rekomendowane pomysły biznesowe, które uzyskały 0 pkt. za innowacyjność.
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