
Najczęściej zadawane pytania:  

1. Co trzeba zrobić aby wziąć udział w Rundzie T? 

Do końca terminu przyjmowania zgłoszeń należy przesłać wypełniony 

formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 

http://technotalenty.pl/rundat2020/ oraz dołączyć do zgłoszenia: 

- prezentację lub film prezentujący projekt, 

- uzupełniony opis projektu (do pobrania na stronie Rundy T), 

- podpisane oświadczenia, 

- dodatkowe załączniki do prezentacji czy opisu (opcjonalnie). 

2. Co będzie nagrodą w Rundzie T? 

Podstawowym założeniem Rundy T jest możliwość prezentacji swojego 

pomysłu przed reprezentantami funduszy inwestycyjnych, które dysponują 

środkami finansowymi dedykowanymi na inwestycje w start-up’y. 

Organizator przewiduje uhonorowanie najlepszych projektów statuetką 

okolicznościową.  

3. Ile projektów zostanie nagrodzonych? 

1 projekt z każdej kategorii otrzyma statuetkę okolicznościową. Organizator 

nie gwarantuje liczby projektów, które wzbudzą u członków kapituł 

(Funduszy inwestycyjnych) na tyle duże zainteresowanie, żeby doszło do 

realnej współpracy inwestycyjnej.  

4. Czy zwycięstwo w jednej kategorii wyklucza zwycięstwo w innej kategorii?  

Nie 

5. Czy zwycięstwo jest równoznaczne z konkretną kwotą? 

Nie 

6. Czy dla młodych uczestników będą nagrody?  

Nie przewiduje się dodatkowych nagród dla wybranych grup wiekowych.  

7. Czy dla projektów na wstępnym etapie będą nagrody takie same  

jak w innych kategoriach? 

Tak. Organizator przewiduje uhonorowanie najlepszych projektów 

statuetką okolicznościową. 

8. Jakie fundusze inwestycyjne przyjadą?  

Na obecną chwilę mamy potwierdzenia od takich funduszy jak: 156 

CAPITAL Sp. z o.o., ABAN Fund Sp. z o.o., SPINAKER Alfa Sp. z o.o., Open 

http://technotalenty.pl/rundat2020/


Innowation by You Mint Sp. z o.o., INVENTO CAPITAL Sp. z o.o., Infini 

Sp. z o.o.. Pełna lista funduszy zostanie ogłoszona przed finałem Rundy T. 

9. Czy będzie ktoś z NCBiR-u i z PARP-u? 

Nie 

10. Czy to będzie w Białymstoku (stacjonarnie), czy online?  

W zależności od sytuacji epidemiologicznej. Jeżeli warunki na to pozwolą 

finały odbędą się stacjonarnie w Białymstoku.  

11. Czy będzie jedna kapituła, czy cztery na etapie finałowym?  

Na etapie finałowym będą cztery kapituły, które będą się składać 

z reprezentantów funduszy inwestycyjnych lub pokrewnych instytucji.  

12. Czy są zalecane formatki do prezentacji? 

Nie 

13. Czy mogą startować firmy, czy koniecznie musza to być osoby?  

Mogą startować istniejące firmy w kategoriach Pandemic, Open, Science.  

14. Czy w kapitułach będą te same osoby, które oceniały w konkursie 

Techntalent? 

Członkowie kapituł z konkursów Technotalenty mają możliwość zasiadania 

w kapitułach Rundy T.  

15. Czy można zgłaszać projekty, które wygrywały w konkursie Techntalent?    

Tak 

16. Czy warunkiem uzyskania wsparcia jest umowa spółki?  

Każdy fundusz inwestycyjny działa na bazie swoich wewnętrznych 

uwarunkowań oraz wytycznych zapewnionych z Instytucji finansującej. 

Ewentualnie uzyskane wsparcie od funduszu odbywać się będzie na 

indywidualnie wynegocjowanych warunkach.  

17. Jakie będą kryteria oceniania?  

Będą oceniane punkty z formularza zgłoszeniowego, ale sugerujemy 

zwrócić uwagę na takie aspekty jak: 

- jakość pomysłu 

- kompetencje zespołu 

- plan działań 

- etap rozwoju pomysłu 

- efektywność ekonomiczna 

18. Czy będą finansowane projekty naukowe i na jakich zasadach? 



Runda T nie przewiduje finansowania projektów.  

19. Jak wysokie mogą być kwoty inwestycji? 

Każdy fundusz inwestycyjny działa na bazie swoich wewnętrznych 

uwarunkowań oraz wytycznych zapewnionych z Instytucji finansującej. 

Ewentualnie uzyskane wsparcie od funduszu odbywać się będzie na 

indywidualnie wynegocjowanych warunkach. Przykład mogą stanowić 

fundusze typu Bridge Alfa, które mają ustanowiony maksymalny poziom 

wsparcia na kwocie 1.000.000 PLN.  

20. Czy projekt bez biznesplanu, formy prawnej ma szanse w konkursie?  

Tak. Projekty zgłaszane do Rundy T mogą być w każdej fazie tj. 

koncepcyjne, zaawansowane lub gotowe do komercjalizacji. 


