
Zał. nr 1 - Kryteria wyboru do Programu Akceleracyjnego SharOn Academy 

Kryteria wyboru w procesie naboru do Programu Akceleracyjnego  – etap 1  

1. Kryteria dostępu  

Kryterium Opis Ocena 

1.1 Wszystkie pola 
wypełnione  

Aplikujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane pola w Formularzu 
aplikacyjnym.  
 
Weryfikacja na podstawie złożonego Formularza aplikacyjnego.  

□ TAK 
 

□  NIE 

1.2 Formularz 
aplikacyjny został 
wysłany przez osobę 
uprawnioną do 
reprezentowania firmy.  

Formularz aplikacyjny musi zostać wysłany przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania firmy.  
 
Weryfikacja na podstawie ogólnodostępnych rejestrów. W przypadku braku 
możliwość weryfikacji umocowania osoby wysyłającej Formularz Aplikacyjny, 
Organizator ma prawo poprosić Aplikującego o przesłanie stosownych 
dokumentów.   

□ TAK 
 

□  NIE 
 

□  NIE DOTYCZY 

1.3 Akceptacja 
regulaminu naboru  

Aplikujący zobowiązany jest zaakceptować Regulamin  naboru. 
 
Weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej w formularzu aplikacyjnym.  

 

□ TAK 
 

□  NIE 

1.4 Zgłoszony pomysł 
wpisuje się w definicję 
„sharing economy” i 
preferowane branże  

Zgłoszony w ramach formularza aplikacyjnego pomysł musi odnosić się do 
koncepcji „sharing economy” oraz dotyczyć jednej z preferowanych branż.  
 
Weryfikacja kryterium na podstawie złożonego formularza aplikacyjnego.  

□ TAK 
 

□  NIE 

1.5 Aplikujący posiada 
prawa do dysponowania 
pomysłem/produktem/ 
rozwiązaniem  

Aplikujący posiada pełnię praw do pomysłu/produktu/rozwiązania, który chce 
rozwijać w programie.  
 
Weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej we wniosku aplikacyjnym.  

□ TAK 
 

□  NIE 

2. Kryteria merytoryczne  

Kryterium Opis Ocena  
od 1 pkt do 4 pkt.  

2.1 Zespół i jego 
potencjał  

Ocenie podlegać będzie skład i doświadczenie zespołu. W szczególności 
różnorodność i wzajemne uzupełnianie się profili zawodowych  ( np. doświadczenie 

1 pkt – aplikujący w minimalnym 
sposób spełnia kryterium tj. zespół 



w prowadzeniu działalności gospodarczej; doświadczenie we wdrażaniu 
innowacyjnych produktów/procesów/usług/technologii)   

2 osoby nie posiadający 
doświadczenia.  
2 pkt. - aplikujący posiada 
dwuosobowy zespół z w tym jedna 
osoba posiada udowodnione 
doświadczenie 
3 pkt – aplikujący posiada 
dwuosobowy zespół z 
udowodnionym doświadczeniem  
4 pkt – aplikujący dysponuje 
zespołem składającym się z więcej 
niż 2 osób posiadających 
udokumentowane doświadczanie  

2.2 Potencjał biznesowy  Ocenie podlegać będzie potencjał biznesowy projektu rozumiany jako: możliwość 
monetyzacji, atrakcyjność rynku, wielkość rynku ( w tym odbiorów zgłaszanego 
pomysłu), założenia rynkowe, a także wykonalność proponowanego rozwiązania.  
 
Pomysł cechuje opłacalność i wykonalność rozumiana jako możliwość wdrożenia na 
rynek.  
 
Weryfikowane na podstawie opisów zawartych w formularzu aplikacyjnym.  
 

1 pkt. – projekt wskazuje na 
potencjał biznesowy na rynku 
lokalnym a stopień gotowości 
produktu uprawdopodobnia jego 
wykonalność ; 
2 pkt.- projekt wskazuje na 
potencjał biznesowy na rynku co 
najmniej krajowym a stopień 
gotowości produktu 
uprawdopodobnia jego 
wykonalność; 
3 pkt. – projekt wskazuje na 
potencjał biznesowy na rynku co 
najmniej europejskim a stopień 
gotowości produktu 
uprawdopodobnia jego 
wykonalność; 
4 pkt. - projekt wskazuje na 
potencjał biznesowy na rynku co 
najmniej światowym a stopień 



gotowości produktu 
uprawdopodobnia jego 
wykonalność; 

Kryteria wyboru  – Etap II – Pitch Contest  

Komisja Oceny Projektów  dokonuje oceny w oparciu o w.w kryteria merytoryczne w czasie spotkania z zespołami projektowymi. Komisja Oceny 
Projektów  dokonuje swojej oceny na podstawie danych zawartych w Formularzu aplikacyjnym, prezentacji on-line podczas Pitch Contest, interakcji z 
zespołem ( seria pytań i odpowiedzi). Komisja Oceny Projektów przekazuje Organizatorowi osiągnięte w drodze konsensusu wyniki oceny. W wyniku 
czego w Programie Akceleracyjnym weźmie udział łącznie 20 Uczestników Programu Akceleracyjnego ( 4/per partner).  

Kryteria wyboru projektów do udziału w Demo Day 

Wybór Uczestników Programu Akceleracyjnego do wystąpienia podczas Demo-Day dokona Komisja Oceny Projektów i nastąpi on na podstawie 
stworzonych przez Uczestników Programu Akceleracyjnego Raportów z postępu rozwoju projektów  oraz po konsultacji z mentorami.  Organizator 
zaprosi łącznie 5 Uczestników Programu Akceleracyjnego  do prezentacji swoich projektów podczas DemoDay.  

 


