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Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu „Wiem na bank” 

 

 

Wymagania pomysłu biznesowego 

- założenia nowego przedsiębiorstwa. 

 

Opis pomysłu biznesowego powinien zawierać następujące elementy: 

1. Krótką charakterystykę planowanej działalności, w tym dane dotyczące oferowanych produktów 

lub usług. 

2. Określone cele firmy.  

3. Charakterystykę odbiorców (grupy docelowej) oferowanych produktów i usług. 

4. Uproszczoną analizę makrootoczenia firmy, z wykorzystaniem metody SWOT (mocne/słabe strony 

firmy oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu firmy). 

5. Analizę konkurencji (wskazanie bezpośrednich i potencjalnych konkurentów powstającego 

przedsiębiorstwa, w tym identyfikacja czynników wyróżniających ofertę nowego przedsiębiorstwa 

spośród oferty konkurentów). 

6. Sposób promocji (metody i narzędzia planowane do wykorzystania w celu prezentacji firmy klientom 

i promocji jej oferty). 

7. Kalkulację kosztów obejmującą: koszty związane z uruchomieniem firmy, koszty bieżącego 

funkcjonowania w skali miesiąca oraz prognozę łącznych kosztów w skali roku. 

8. Kalkulację przychodów: sposób ustalenia ceny na produkty i usługi oraz sposób ustalenia wielkości 

zapotrzebowania (popytu), szacowane przychody w skali miesiąca oraz prognozę łącznych 

przychodów w skali roku. 

Dostarczone  projekty muszą  spełniać  przesłankę  oryginalności  i indywidualności  działań  twórczych 

uczestnika konkursu oraz nie mogą naruszać autorskich praw (w tym praw zależnych), praw własności 

przemysłowej (w  tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich. Pomysły biznesowe winny 

być  wolne   od   wad   prawnych  i  roszczeń  osób  trzecich.  Uczestnicy  muszą  być  autorami  swoich  

pomysłów  biznesowych oraz ich opisów. 

Pomysł powinien być innowacyjny, racjonalny, a koszty adekwatne do obowiązujących na rynku. Ocenie 

będą podlegać również nakreślone przez uczestników perspektywy rozwoju firmy w kolejnych latach.  

Pomysł nie może budzić wątpliwości natury etycznej: Nie będą rozpatrywane pomysły, które polegają 

na łamaniu, lub omijaniu prawa (w tym przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu  pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu), na prowadzeniu działalności parabankowej (w tym piramidy finansowe) lub 

produkcji środków uzależniających, w tym stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, takich 

jak alkohol, środki odurzające, dopalacze. 

Karta oceny projektu znajduje się w załączniku nr 6. 

Projekt powinien zostać przesłany w formie pliku w formacie PDF do dnia 31.03.2023 r. do godz. 

20.00 na adres e-mail: wiemnabank@zie.pg.edu.pl.  
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