
[Nazwa przedsięwzięcia]

[Imię i nazwisko os. prezentującej/os. prezentujących]

[Nazwa start-upu/przedsiębiorstwa]



Wyzwania PGNiG TERMIKA S.A.

• [Podaj Wyzwanie z Załącznika nr 1 do Regulaminu, na które odpowiada proponowane 

rozwiązanie]

• [Wskaż zagadnienie z Kontekstu (Załącznik nr 1), które najlepiej odpowiada oferowanemu 

rozwiązaniu lub wskaż główne zagadnienia wskazujące na rozwiązanie problemu 
przedstawianemu wybranemu Wyzwaniu] 



Pomysł, 1/2

• [Spróbuj zwięźle przedstawić istotę rozwijanego produktu/usługi. Odnieś się 

do rynku, potrzeb i preferencji odbiorców. Wskaż Waszą sytuację dziś i miejsce docelowe w 
przyszłości]

• [Spróbuj odnieść rozwijany produkt/usługę do kontekstu rozwojowego PGNiG TERMIKA S.A. 
Wykorzystaj informacje dostępne w domenie publicznej] 

• [Jeżeli Wasz pomysł był przedmiotem wcześniejszego dofinansowania kapitałem publicznym/
prywatnym, jesteś beneficjentem programu akceleracyjnego lub rozwijany produkt/usługa został 

nagrodzony/wyróżniony – zasygnalizuj to] 



Pomysł, 2/2



Zespół, 1/1

• [Spróbuj odpowiedzieć na pytanie pod jakim względem Wasz zespół jest właściwy 

i unikalny w kontekście dalszego rozwijania przedstawionego produktu/usługi]

• [Spróbuj zwięźle wskazać „kto jest za co odpowiedzialny”] 

• [Spróbuj odnieść się do adekwatnego doświadczenia zespołu oraz os., z zewnątrz, które 

wspierają Wasze przedsięwzięcie >inwestorzy, eksperci, doradcy itp.<]



Problem/Wyzwanie, 1/2

• [Rozwiń wcześniej zasygnalizowany produkt/usługę w następujących aspektach: 

1. Bolączki odbiorców produktu/usługi „na dziś” 
2. Sposoby ich rozwiązywania „na dziś”
3. Wasz sposób, którym zamierzacie je rozwiązać 

4. Różnica pomiędzy Waszym podejściem, a rozwiązaniami istniejącymi]

• [Kwestie do których warto się odnieść w tej części to wielkość rynku i tworzona przez Was wartość 
dodana. Spróbuj być realistyczny. Postaraj się w prosty i sprawny sposób wyjaśnić przyjęte 
założenia]



Problem/Wyzwanie, 2/2



Rozwiązanie, 1/2

• [Jeżeli jest to możliwe zaprezentuj Wasz prototyp „na żywo”, jeżeli nie jest to możliwe, 

spróbuj zaprezentować zdjęcie/zdjęcia lub rysunek techniczny, bądź poglądowy]

• [Zwięźle przedstaw istotę wartości wnoszonej przez Twój produkt/rozwiązanie lub planowane przez 

Ciebie postępy, które do niej doprowadzą] 

• [Jeżeli posiadasz prawa własności intelektualnej do produktu/usługi, w tym takie, które obejmują je 
ochroną prawną zasygnalizuj to]



Rozwiązanie, 2/2

• [Jeżeli zostaniesz zaproszony na warsztaty otwartych innowacji 

z PGNiG TERMIKA S.A. i będziesz planował prezentację „na żywo” prototypu 
Twojego produktu/usługi, sprawdź związane z nią kwestie techniczne 
(np. kwestie związane z energią elektryczną, czy bezpieczeństwem) przed prezentacją. Pamiętaj 

o 8 min. rygorze czasowym wyznaczonym dla całej prezentacji.]



Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 1/2

• [Spróbuj odpowiedzieć na pytanie jak Twój produkt/usługa jest odbierana/postrzegana 

przez docelowych odbiorców, w jaki sposób wiąże się z przyjętą przez Was wizją końcową 
i poszukiwanymi zasobami]

• [Spróbuj odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób najbliższe 12-24 miesiące mogą wpłynąć na 
Twój produkt/usługę, zespół i start-up/przedsiębiorstwo]



Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 2/2

• [Spróbuj precyzyjnie wskazać jakich zasobów/konkretnej aktywności potrzebujesz  

dla osiągnięcia sukcesu. Wskaż w jaki sposób PGNiG TERMIKA S.A. mogłaby Ciebie w tym 
wesprzeć]

• [Jeżeli poszukujesz inwestycji kapitałowej:
1. zasygnalizuj rząd poszukiwanego kapitału, 

2. zasygnalizuj planowane wydatki i konkretne cele, które dzięki niemu osiągniesz
3. wskaż, czy poszukiwana inwestycja kapitałowa mogłaby zostać oferowana w postaci rund 

finasowania, których uruchomienie jest zależne od spełnienia konkretnych celów przez Wasz 

zespół]



Referencje

• [Jeśli Twoje rozwiązanie zostało już wdrożone u innych podmiotów lub w innej branży 

to pokaż to rozwiązanie wraz z referencjami od podmiotu, który je stosuje]

• [Jeśli proponowane rozwiązanie jest zastosowane w mniejszej skali to także pokaż to rozwiązanie 

wraz z referencjami od tego podmiotu]

• [Jeśli posiadasz referencje lub inne potwierdzenie, że twoje rozwiązanie jest na poziomie TRL7  
to proszę podaj je tutaj]



[Imię i nazwisko os. prezentującej/os. prezentujących]

[Dane kontaktowe >adres e-mail<, >tel.<]

[Nazwa przedsięwzięcia]

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Naboru.

2. Przekazane Organizatorowi oraz Partnerom w ramach Naboru rozwiązanie (w tym opis rozwiązania) nie 

narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych, w zakresie i celu uczestnictwa w Naborze.

4. Upoważniam Organizatora oraz Partnerów Naboru do korzystania z opisu zgłoszenia wyłącznie w zakresie i 

celu przeprowadzenia procedury Naboru (do czasu jego zakończenia) na następujących polach eksploatacji:

a) przechowywanie opisu zgłoszenia na dowolnych nośnikach danych, 

b) kopiowanie opisu zgłoszenia na dowolnych nośnikach w celu wykonania procedury konkursowej,

c) projekcji,  wyświetlanie lub przekazywanie w innej, dowolnej formie nośnika do wiadomości członkom 

Kapituły Naboru opisu zgłoszenia,

d) w przypadku zakwalifikowania zgłoszenia do Warsztatu  Innowacyjnych Pomysłów (WIP) dodatkowo 

upoważniam Organizatora oraz  Partnerów Naboru do przechowywania bezterminowo zgłoszenia 

(w tym opisu zgłoszenia) na dowolnym nośniku danych u Organizatora i Partnerów Naboru 

w celu dokumentacji Naboru po jego zakończeniu.

5. Upoważniam Organizatora  oraz Partnerów Naboru do wykorzystania zgłoszenia (zakwalifikowanego do 

WIP’u) i jego skróconego opisu do celów medialnych np. publikacja o wydarzeniu i o zgłoszeniach w prasie 

wewnętrznej i zewnętrznej.

PODPIS (imię i nazwisko)

DATA 

*PODPIS MUSZĄ ZŁOŻYĆ WSZYSTKIE OSOBY  Z ZESPOŁU PREZENTUJĄCEO 
ROZWIĄZANIE


