Set of standard questions

No. Type Polish version

English version

1

Q

Który profil branżowy, z listy wskazanej w preferowanym Which industry profile, presented in the list of the
profilu branżowym, Państwo wybieracie?
Preferred Industry Profiles, have you chosen?

1A

A

Nauki przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Natural sciences, Medical and Health
sciences.

1B

A

Nauki inżynieryjne i techniczne

Engineering and technology.

Q

Dlaczego uważacie, że lepiej wpisujecie się w wybrany
profil? Proszę podać konkretne argumenty
przemawiające za Państwa wyborem (w przypadku ofert
doradczychprosimy o omówienie projektów (wskazanych
w ofercie) projekty wpisują się w w wybrany profil, w
przypadku ofert inwestycyjnych prosimy o omówienie
inwestycji (wskazanych w ofercie lub w uzupełnieniu)
które wpisują się w profil)

Why do you think the profile chosen fits you better?
Please present the points supporting your choice (in the
case of advisory offers, please, present the projects indicated in the offer - that fit the profile chosen, in the
case of investment offers, please describe the
investments - indicated in the offer or in the supplement
- that fit the project chosen

Q

Proszę zmapować projekty / inwestycje wskazane w
odpowiedzi na pytanie nr 2 na konkretne pozycje z
klasyfikacji branżowej stanowiącej załącznik do
podręcznika Frascatti

Please map the projects/investments presented in the
answer on the question No. 2 onto the specific points of
the profile classification attached to the Frascati Manual

Q

Proszę wskazać wskazać konretne kompotencje zespołu
inwestycyjnego omówione w ofercie, które Państwa
zdaniem będą przydatne w realizacji przedsięwzięcia,
oraz uzasadnić ich przydatność

Please present the specific competences of the
Investment Team mentioned in the offer which are
needed to perform the underatking and please give
reasons for such needs

Q

Czy członkowie Państwa Zespołu posiadają
doświadczenie menedżerskie zdobyte w pracy w firmach
high-technology (jeżeli opisali je Państwo w ofercie
prosimy o wskazanie konkretnych zapisów)? Prosimy o
podanie szczegółów tych doświadczeń (w jakich firmach
członkowie Zespołu je nabyli? jaką funkcję tam pełnili?)

Do the memebers of your team have managerial
experience gained in high-technology companies (if you
have described it in the offer please inidcate the relevant
provisions)? Please list the details of those experiences
(what companies your team members worked? wha was
their role in those companies?)

Q

Czy członkowie Państwa Zespołu współpracowali ze
społecznością VC w Silicon Valey, Route 128 (Boston
Silicon), lub z wiodącymi światowymi ośrodkami
akademickimi (np. MIT Stanford). Prosimy o podanie
szczegółów tej współpracy?

Do the memebers of your team cooperated with VC
community in Silicon Valey or Route 128 (Boston Silicon),
or leading global academic centers (e.g. MIT, Standford).
Please indicate details of this cooperation.

Q

Proszę opisać 3 najbardziej udane wejścia kapitałowe
jakie zrealizowali Pańśtwo ze start-upów w obszarze
wysokich technologii. Opisując przykłady proszę
powiedzieć o jakie start-upy i jakie wysokie technologie
chodziło. Proszę również powiedzieć jakie były
najważniejsze wyzwania zarządcze w tych projektach, jaki
był ich wynik finansowy i w jaki sposób nastąpiło
wyjście.

Please describe 3 most successful capital entries that you
performed with stat-ups in high technologies area.
Describing the examples, please descrbie what start-ups
they were and what high technologies you mean. Please
describe the most challenging issues related to
management in these projects, what was the financial
result and how was the capital witthdrawn?

8

Q

Proszę opisać 3 Państwa największe porażki związane
inwestowaniem w start-upy w obszarze wysokich
technologii. Proszę opisać wnioski jakie wyciągnęli
Państwo z tych porażek.

Please describe your 3 biggest failures connected with
investing in start-ups in high technologies area. Please
present the lesson you learnt out of these failures

9

Q

Jakie są Państwa pronozy dla przedsięwzięcia? Jak
What is your prognosis as far as the undertaking is
prognozjecie przychody i koszty w przedsięwzięciu? Jakie concerned? What do you think both income and cost will
założenia legły u tych prgnoz
be? What was the basis for such prognosis?
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Q

Jak wygląda Państwa wizja jeżeli chodzi poszukiwanie
potencjalnych projektów do inwestycji? Jaki zespół
będzie obsługiwał ten proces (kompetencyjnie)? Gdzie
ten zespół będzie ulokowany (np. podmiot
zarządzający/fundusze macierzyste)? W jaki sposób
zamerzacie go Państwo pozyskać? Ile czasu zajmie
Państwu zbudowanie takiego zespołu?

What are your plans concerning looking for potential
projects for the investments? What kind of a team referring to competences - will serve/manage the
process? Where shall this team be located (e.g.
managing subject/applying funds)? How are you going to
reach it? How much time do you expect you need to
create such a team?

Q

Czy pomiędzy portfoliem projektów BRIdge VC a
portfoliem projektów Państwa funduszy, będzie jakaś
korelacja (np. będą względem siebie
komplementarne/substytucyjne/brak powiązań)?

Is there any relation between the project portfolio of
your funds and the project portfolio for BRIdge Vc (e.g.
they will complement, substitute each other?)?

Q

Jak wygląda Państwa wizja jeżeli chodzi o
What is your plan concerning the functioning of the
funkcjonowanie Komitetu Inwestycyjnego (przemyślenia Investment Comittee (detailed descriptions of
doszczegółowiejące założenia zawarte w dokumentacji)? information presented in the offer)?

Q

Jak wygląda Państwa wizja jeżeli chodzi o
funkcjonowanie Podmiotu zarządzającego? Czy to będzie
nowy podmiot czy już istniejący? Jakie będą jego udziały?
Jaka będzie jego struktura własności? Jak będzie
wyglądał system podejmowania decyzji i w jaki sposób
będzie on uwzględniał decyzje strategiczne
podejmowane przez Komitet Inwestycyjny?

What is your plan concerning the functioning of the
managing Subject? Will it be a new or an existing
subject? What will be its shares? What will be its
ownership structure? How will the decision making be
looking like and in what way shall it take into
cosideration the strategic decisions made by the
Investment Comittee?

Q

Spośród projektów doradczych omówionych w ofercie,
proszę wskazać projekty które (A) dotyczyły
komercjalizacji wyników prac B+R, oraz (B) dotyczyły
branży zgodnej z Preferowanym Profilem Branżowym
który Państwo wybrali. Proszę uzsadnić dlaczego
wskazane przez Państwa projekty spełniają warunek (A) i
(B).

Please indicate the projects from among advisory
projects described in your offer that (A) concerned the
commercialisation of R&D works and (B) concerned the
industry compliant with the Preferred Industry Profile
you have chosen. Plase give the reasons why the projects
indicated fulfill the conditions (A) or (B)

Q

Proszę powiedzieć: jaką rolę pełnili Państwo w każdym z
projektów wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 14
(wskazując etapy projektu na których byli Państwo w
projekt zaangażowani), oraz jaką konkretną wartość
wygenerowali Państwo w każdym z tych projektów, oraz
czy komercjalizacja doszła do skutku i jaki był jej wynik
finansowy.

Please describe the role you played in the projects
indicated in the answer on Question No. 12 (by indicating
the stages of projects you were involved in) and what
exact amount have you generated in each project and if
the commercialisation was effective and what was its
financial effect

Q

Czy członkowie Państwa Zespołu współpracowali ze
społecznością VC w Silicon Valey, Route 128 (Boston
Silicon), lub z wiodącymi światowymi ośrodkami
akademickimi (np. MIT Stanford). Prosimy o podanie
szczegółów tej współpracy?

Do the memebers of your team cooperated with VC
community in Silicon Valey or Route 128 (Boston Silicon),
or leading global academic centers (e.g. MIT, Standford).
Please indicate details of this cooperation.

Q

Proszę opisać 3 najbardziej udane projekty doradcze
jakie zrealizowali Pańśtwo na rzecz start-upów w
obszarze wysokich technologii. Opisując przykłady proszę
powiedzieć o jakie start-upy i jakie wysokie technologie
chodziło. Proszę również opisać rolę jaką odegrali
Państwo w tych projektach(wskazując etapy projektu na
których byli Państwo w projekt zaangażowani) i jaką
wartość Państwo w nim wykreowali.

Please describe 3 most successful advisory projects that
you performed with start-ups in high technologies area.
Describing the examples, please describe what start-ups
they were and what high technologies you mean. Please
describe the role you played in the projects (by indicating
the stages of projects you were involved in) and what
exact amount you have generated in the project.
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Q

Proszę opisać 3 Państwa największe porażki związane
doradztwem na rzecz start-upów w obszarze wysokich
technologii. Proszę opisać wnioski jakie wyciągnęli
Państwo z tych porażek.

Please describe your 3 biggest failures connected with
advising start-ups in high technologies area. Please
present the lesson you have learnt out of these failures

Q

Proszę omówić profile kompetnecyjne członków zespołu
konsultantów on-site jaki zamierzają Państwo wystawić
do pracy w NCBR. Proszę o określić czas w jaki
zorganizujecie Państo zespół (liczony od momentu
podpisania umowy), oraz sposób w jaki ten zespół
zostanie pozyskany.

Please describe competence profiles of the members of
the on-site consultants' team that you are going to
engage in the coopeation with NCRD. Please define a
time you need to create such a team (starting from the
moment of signing the agreement) and the way the team
is going to be chosen

Q

Proszę scharakteryzować zasób ekspertów ad-hoc z
których mogą Państwo korzystać / wykazać w jaki sposób
kontakty i przedstawione w ofercie posłużą Państwu do
zbudowania takiego zasobu w przyłszości

Please present the ad-hoc experts' team you can
cooperate with / Please justify how the contacts
presented in the offer may give you the possibility to
create such a team in the future

Q

Proszę omówić Państwa wizję realizacji procesu duePlease decribe your plan to perfrom the due-dilligence
dilligence (ze wskazaniem roli jaką w procesie odgrywać process (by indicating both the role of on-site and ad-hoc
będą konsultanci on-site i konsultanci ad-hoc)
consultants)

Q

Proszę omówić Państwa wizję realizacji procesu
Please describe your plan to perform the process of
coachingu i mentoringu (ze wskazaniem roli jaką w
coaching and menitoring (by indicating both the role of
procesie odgrywać będą konsultanci on-site i konsultanci
on-site and ad-hoc consultants)
ad-hoc)

Q

Proszę omówić Państwa wizję dot. roli Komitetu
sterującego w procesie zarządzania komponentem
doradczym

Please describe your plan concerning the role of the
steering Comittee in the proces of managing the advisory
component

Q

Proszę omówić sposób w jaki zamierzacie Państwo
doprowadzić do wejścia inwestorów w
wyselekcjonowane projekty (lub innych form
komercjalizacji)

Please desribe the way you are going to organise the
investors' entry into the projects selceted (or other
forms of commercialisation)

Everybody
VC
Advsory
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