Projekt „Staropolski Fundusz Kapitałowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8 do Regulaminu
postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego
w ramach projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy
FORMULARZ WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ PREINKUBACJI.
PROJEKTU STAROPOLSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY
Nr ewidencyjny:
Tytuł przedsiewzięcia
(pomysłu biznesowego)
Kryterium
1.

Zespół Zarządzający/Ludzie:

Uwagi oceniającego

Ocena
0 - 10

Fundusz będzie brał pod uwagę, jako jeden z
najważniejszych punktów osobę pomysłodawcy
czy tez właściciela zarządzającego całym
przedsięwzięciem. Pod uwagę będą brane
umiejętności i wiedza fachowa pomysłodawcy,
wykształcenie, jego nastawienie, motywacja,
dotychczasowe osiągnięcia, wiarygodność,
zrozumienie
mechanizmów
rządzących
rynkiem, a w szczególności rozumienie rynku
docelowego oraz
jego zaangażowanie
finansowe w przedsięwzięcie (oczywiście w
odniesieniu do indywidualnej sytuacji i zaplecza
finansowego każdego z pomysłodawców)
2. Rynek

0 - 18

Brana pod uwagę będzie wielkość rynku,
potencjał wzrostu, funkcjonujące trendy,
nasycenie, bariery wejścia, regulacje prawne,
istniejąca
konkurencja,
przewaga
konkurencyjna analizowanego produktu lub
technologii na tym rynku, czy jest opracowana
strategia utrzymania tej przewagi w przyszłości,
klienci i ich potrzeby, proces podejmowania
decyzji zakupowych — lojalność, polityka
cenowa etc.
3. Produkt/technologia

0 - 18

Ocenie podlega możliwości skalowalności
rozwiązania, a co za tym idzie obecności na
innych rynkach, faza dojrzałości/rozwoju, jego
innowacyjność, co on zmienia i jak wpływa na
ludzkie życie, czy istnieją analizy wskazujące na
zainteresowanie klientów tym produktem lub
technologią, potrzebne nakłady finansowe,
możliwości stosowania tej technologii w innych
aplikacjach — różnorodność zastosowań,
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zabezpieczenie
i
ochrona
intelektualnej, patenty i ich zasięg,
4. Model Biznesowy

własności
0 - 18

Ocena modelu biznesowego, innowacyjność w
modelu biznesowym, organizacja sprzedaży i
dystrybucji produktu lub usługi, dywersyfikacja
produktów, główni klienci i kontrahenci
5. Atrakcyjność finansowa

0 - 30

Poziom inwestycji vs. rezultat, stopa zwrotu z
zaangażowanego kapitału, prognozowany
wzrost wartości w odniesieniu do potrzebnego
czasu, zidentyfikowane możliwości wyjścia z
inwestycji — czy jest możliwa sprzedaż
inwestorowi branżowemu tzw. trade sale,
ocena ryzyka transakcji, prognozy finansowe i
ich realność, cykl konwersji gotówki, prognozy
przepływów finansowych (cash flow)

6. Obszar tematyczny dotyczący:

0-6

biotechnologii, medycyny, OZE /ochrony
środowiska, chemii oraz w innych
branżach, w szczególności metalowoodlewniczej i budowlanej.
Wynik oceny

Miejscowość: …………………………… Dnia: …../…../20…. r. Podpis: .....................................

Ocena pozytywna

Min. 60 pkt. z 100
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