FAQ - BraveCamp

1. Czy można jeszcze poprawid swój projekt, jako że termin rekrutacji został przedłużony?
Nie, ale można zgłosid inny projekt. Każdy aplikujący może zgłosid maksymalnie dwa projekty.
Wówczas szansę na dostanie się do programu ma najlepszy pomysł.

2. Ile projektów można zgłosid?
Każdy aplikujący może zgłosid maksymalnie dwa projekty.

3. Czy do programu mogą zgłaszad się zespoły?
Nie, do programu może się zgłosid jeden reprezentant jeśli projekt jest zespołowy.

4. Czy mogę wymyślid projekt na potrzeby konkursu Brave Camp?
Tak.
5. Czy większą szanse mają projekty, które są już działającymi firmami?
Nie, poziom zaawansowania pomysłu nie ma wpływu przyjęcie do programu. Kryteria, które będą
brane pod uwagę to nowatorstwo, wykonalnośd, adekwatnośd do potrzeb społecznych/rynkowych
oraz budżet, czyli na co wydasz 10 tysięcy.

6. Jakie są kryteria oceny projektów?
Kryteriami, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszeo i wyborze zwycięzcy grantu są:
*nowatorstwo
*wykonalnośd
*adekwatnośd do potrzeb społecznych/rynkowych
* budżet, czyli na co wydasz 10 tysięcy
7. Kiedy będą ogłoszone wyniki?
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 25 czerwca.

8. Czy po dostaniu się na szkołę letnią wymagane są jakieś formalności?
Tak, maksymalnie do 30 czerwca będzie trzeba podpisad umowę o uczestnictwie.

9. Czy można wziąd udział w części zajęd?
Nie, trzeba byd obecnym na całym wyjeździe.

10. Czy BraveCamp jest płatny?
Nie, Brave Camp jest całkowicie bezpłatny.

11. Do kiedy jest termin składania aplikacji?
Termin składania aplikacji jest do 18 czerwca do kooca dnia.

12. Czy będzie utworzona lista rezerwowa uczestników?
W razie rezygnacji któregoś z 22 uczestników tzn. odwołania swojego uczestnictwa, niepodpisania
umowy lub niepojawienia się na miejscu odbywania się szkoły letniej. Na liście rezerwowej będą trzy
osoby, które będą poinformowane najpóźniej do 3 lipca g. 10.00 o ewentualnym dołączeniu do
programu.

13. Kiedy będzie podjęta decyzja o przyznaniu grantu?
Decyzja będzie podjęta przez Jury po tzw. Demo-night, czyli prezentacjach uczestników szkoły letniej
Brave Camp - w czwartek 6 lipca.

14. Czy trzeba się wcześniej przygotowad do wyjazdu?
Formalnie nie ma obowiązku przygotowywania materiałów, ale na pewno warto już wcześniej
przemyśled 3-minutową prezentację, która będzie prezentowana podczas Demo-night.

15. Kto może aplikowad na Brave Camp?
Studenci, doktoranci, pracownicy UW oraz absolwenci UW do 2 lat od daty ukooczenia studiów.

16. Czy będą jakieś rozmowy rekrutacyjne z aplikującymi na Brave Camp?
Nie, decyzja o dostaniu się do programu będzie podjęta na podstawie wypełnionych aplikacji
zgłoszeniowych.

17. Czy za pieniądze z grantu jestem zobowiązany zrealizowad cały projekt np. uruchomid
firmę?
Nie. Równowartośd grantu musi byd przeznaczona na rozwój projektu, np. na pozycje, które potrzeba
sfinansowad w najbliższym etapie rozwoju projektu. Nie ma obowiązku uruchamiad firmy za
równowartośd grantu.

