
Pakiet informacji dla kandydatów

Co trzeba zrobić żeby zostać uczestnikiem?
Po pierwsze WYPEŁNIJ FORMULARZ zgłoszeniowy. I zrób to do 23 stycznia 2022 roku. To wtedy kończy się przyjmowanie 

wniosków. Formularz znajduje się na stronie www.pppt.pl oraz https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/start-in-park/

 Po drugie ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM Programu oraz Polityką Prywatności. Stamtąd dowiesz się wielu szczegółów, 
które będą przydatne na etapie rekrutacji i uczestnictwa w Programie. Przede wszystkim sprawdź, czy Program jest 
odpowiedni dla Ciebie.

 Idealny uczestnik programu akceleracyjnego to osoba, która:

o Pokaże nam KONKRETNY I INNOWACYJNY POMYSŁ na biznes,

o Opowie o swojej PASJI I DETERMINACJI,

o Wskaże jak bardzo jest ZORIENTOWANA NA SUKCES,

o Będzie OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ z naszymi partnerami.

Jak konkretnie wygląda formularz zgłoszeniowy?
1. Na początek musisz wiedzieć, że wypełnienie naszego formularza jest łatwe! 

2. Wypełniając formularz najpierw musisz podać swoje DANE OSOBOWE.

3. Dalej opowiedz nam o tym JAK WYGLĄDA TWÓJ POMYSŁ na biznes. Przygotuj jego opis na ok. 300 słów, a także wskaż:

a) w jakim obszarze i jakiej branży chcesz działać,

b) jaki problem rozwiązuje Twój projekt lub jaką potrzebę zaspokaja,

c) na czym polega innowacyjność Twojego pomysłu,

d) kto będzie Twoim klientem/ odbiorcą/użytkownikiem,

e) jaki masz pomysł na finansowanie początku działalności i zdobycia środków  na rozwój biznesu,

f) czy pracujesz już nad swoim pomysłem, czy prace chcesz dopiero zacząć,

g) jakie masz plany wobec swojego projektu biznesowego,

h) w jakich obszarach potrzebujesz wsparcia.

4. W kolejnym punkcie DAJ NAM SIĘ POZNAĆ. Interesują nas:

a) jaki jest Twój obecny status zawodowy,

b) jakie masz doświadczenie w biznesie.

5. Zamieść w formularzu wszystkie informacje. To ważne! I pamiętaj, JESTEŚMY PO TO, ABY CI POMÓC. A im więcej wiemy 
na temat Twojego projektu, tym bardziej jesteśmy w stanie Cię wesprzeć.

6. Na koniec informacja praktyczna. Po wypełnieniu formularza pojawi się wyłącznie komunikat,  w którym podziękujemy 
za złożenie wniosku. Nie otrzymasz potwierdzenia mailowego.

Najważniejsze daty programu akceleracyjnego?
 Przyjmowanie zgłoszeń online → od 30 grudnia 2021 roku do 23 stycznia 2022 roku

 Ogłoszenie listy uczestników → 31 stycznia 2022 roku (wiadomość mailowa)

 Kontakty z mentorem → w czasie trwania całego programu

 Realizacja Programu → od lutego 2022 roku do czerwca 2022 roku

Kontakt e-mail: szkolenia@pppt.pl lub marzena.kapuscinska@pppt.pl

Kontakt telefoniczny: 24 364 45 30 lub 665 339 937 

Życzymy Ci powodzenia i… CZEKAMY NA TWÓJ POMYSŁ. ;)
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