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KARTA OCENY POMYSŁU BIZNESOWEGO ZGŁOSZONEGO DO PLATFORMY STARTOWEJ – 

UNICORN HUB 

- Etap II dotyczący wstępnej weryfikacji merytorycznej 

 

Numer zgłoszenia:  

Nazwa zgłaszanego Pomysłu biznesowego:  

Imię i nazwisko Pomysłodawcy / Pomysłodawców:  

Imię i nazwisko Oceniającego:  

 

L.p. Kryteria merytoryczne 
Przyznana 

ilość punktów 

1. 

Innowacyjność pomysłu biznesowego 

W ramach kryterium ocenie podlega poziom innowacyjność pomysłu biznesowego, 
w tym czy zgłaszany pomysł biznesowy ma charakter 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. 

W ramach przedmiotowego kryterium możliwe jest przyznanie od 0 do 4 pkt. 

 

Uzasadnienie:  

2. 

Potencjał biznesowy zgłoszonego pomysłu 

W ramach kryterium ocenie podlega potencjał biznesowy zgłoszonego pomysłu, 
w tym w szczególności wskazany rynek docelowy, segmenty klientów, sposób 
rozwiązania zgłaszanego problemu lub zaspokojenia zgłaszanej potrzeby 
potencjalnych klientów, zaproponowany przez Pomysłodawcę sposób monetyzacji 
całego przedsięwzięcia, planowane przychody vs szacowane koszty, a także 
możliwość skalowania biznesu.  

W ramach przedmiotowego kryterium możliwe jest przyznanie od 0 do 4 pkt. 

 

Uzasadnienie: 

3. 

Przewagi konkurencyjne zgłaszanego pomysłu biznesowego 

W ramach kryterium ocenie podlega analiza konkurencyjności, w tym przede 
wszystkim czy zgłaszany pomysł biznesowy cechuje się zidentyfikowanymi 
przewagami konkurencyjnymi w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań 
odpowiadających na ten sam problem / potrzebę. 

W ramach przedmiotowego kryterium możliwe jest przyznanie od 0 do 4 pkt. 

 

Uzasadnienie: 
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4. 

Potencjał Pomysłodawcy  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy kompetencje, doświadczenie, 
wiedza i umiejętności Pomysłodawcy / Zespołu Pomysłodawcy, są odpowiednie do 
realizacji zgłoszonego pomysłu biznesowego, co zwiększa szansę powodzenia 
przedsięwzięcia. 

W ramach przedmiotowego kryterium możliwe jest przyznanie od 0 do 4 pkt. 

 

Uzasadnienie: 

5. 

Regionalne inteligentne specjalizacje 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy zgłoszony pomysł biznesowy 
wpisuje się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co 
najmniej 2 województw Polski Wschodniej. 

W ramach przedmiotowego kryterium możliwe jest przyznanie od 0 lub 2 pkt, gdzie: 

 0 pkt oznacza, że pomysł nie wpisuje się w obszary regionalnych inteligentnych 
specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 województw Polski Wschodniej, 

 2 pkt oznaczają, że pomysł wpisuje się w obszary regionalnych inteligentnych 
specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 województw Polski Wschodniej. 

 

Uzasadnienie:  

6. 

Pomysłodawców poniżej 35 roku życia 

W ramach kryterium ocenie podlega czy Pomysłodawca zgłaszający pomysł 
biznesowy ma mniej niż 35 lat, a w przypadku gdy Pomysłodawcą jest grupa osób 
(zespół) większość udziałów w nowej spółce posiadają osoby, które nie ukończył 35. 
roku życia. 

W ramach przedmiotowego kryterium możliwe jest przyznanie od 0 lub 2 pkt, gdzie: 

 0 pkt oznacza, że osoba/y wiodąca w projekcie / Pomysłodawca/y ma 35 lat 
lub więcej, 

 2 pkt  oznaczają, że osoba/y wiodąca w projekcie / Pomysłodawca/y ma mniej 
niż 35 lat. 

 

Uzasadnienie:  

Suma uzyskanych punktów z całej karty oceny 
 

 

Lublin,  data …………        

 

……………………………………… 

       Podpis Oceniającego 

  


