
ಪ�ಮುಖ ಸೂಚ�: ಎ��ೕ�/ಐ��ಾ 2Poc ��ೕ� � ಅ�� ಸ��ಸಲು ನ��ೕದ�ಮ
ಕ�ಾ�ಟಕ ��ೕಟ�� www.startup.karnataka.gov.in � �ೖ� ಅ��ಾ� �ಾ��
ಆಗುವ�ದು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುತ��.

ನ��ೕದ�ಮ��ಂದ��/ ಸಂ���ಂದ�� ಒಂದು ಅ��ಯನು� �ಾತ� ��ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��.
ಒಂ�ೂ�� ಒಂದು ನ��ೕದ�ಮವ� ಒಂದ��ಂತ �ಚು� ಅ��ಗಳನು� ಸ���ದ��,
�ದಲ�ಯಅ��ಯನು� �ಾತ� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��.

ಇ�ಾ�ಯು SCSP/TSP ಅನು�ಾನಗಳ�ಯ�� Elevate-Unnati 2020 ಪ���ೕಕ
��ಯನು� �ಗ��ೂ���.

ಅ�� ಸ��ಸುವಮುನ� ಅಹ��ಾ�ಾನದಂಡಗಳ ಬ�� ಎಚ����ಂದ ಗಮ��.

ಐ��ಾ 2Pocಅನು�ಾನ ��ೕ�/ �ಾ��ಂ� �ಾ�ಂಜ�/ ಉನ��ಯ��
��ೕತ�ಾ�ರುವ ನ��ೕದ�ಮಗಳ� ಅ�� ಸ��ಸ�ಾರದು.

ಸೂಚ�- ಒ�� ಆ� �ೖ� ನ�� ಅ�� ಸ���ದ ನಂತರ�ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ��ಾಡಲು
�ಾಧ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮನದ�����ೂ��.
 
ಎ��ೕ�-ಉನ�� 2020 (ಪ��ಷ� �ಾ�/ ಪ��ಷ� ಪಂಗಡದವರಉದ��ಗ�� ಒಂದು
ಅನನ� ಆ�ಾ�ನ�ಾ��):

ಅಹ��ಾ�ಾನದಂಡಗಳ�

ಕ�ಾ�ಟಕದ�� �ೂೕಂದ��ಾದಅಥ�ಾ ಸಂ�ೕಜ��ೂಂಡ ಸಂ���ಾ�ರ�ೕಕು
(���ೕ� �ಯ�ತ/ ಒ�� ���ೖ� �ಯ�ತ/ ಎ�ಎ��/ �ಾಲು�ಾ��
ಸಂ��ಗಳ�) [ಕಂಪ�ಗಳ �ಾ��, 2013ರ�� �ಾ��ಾ���ರುವಂ� ���ೕ� ����
ಕಂಪ��ಾ�ರ�ೕಕು] ಅಥ�ಾ �ೂೕಂದ��ೂಂಡ �ಾಲು�ಾ�� ಸಂ�� [�ಾಲು�ಾ��



�ಾ��, 1932ರ 59�ೕ ��ಯಅ�ಯ�� �ೂೕಂದ��ೂಂ�ರ�ೕಕು) ಅಥ�ಾ
�ಯ�ತ�ಾಧ���� �ಾಲು�ಾ�� [�ಯ�ತ �ಾಲು�ಾ�� �ಾ��, 2008ರ ಅ�}
�ೂಂ�ರ�ೕಕು.

ಸಂ�ೕಜ��ೂಂಡ ��ಾಂಕ�ಂದ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ� ವ��ಾಟುಗ�ಂದ
ಸೃಜ��ಾ�ರುವ ಒಟು� ವರ�ಾನ 100 �ೂೕ� ರೂ�ಾ�ಗ��ಂತ ಕ�� ಇರ�ೕಕು.

ಸಂ�ೕಜ��ೂಂಡ/ �ೂೕಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ದ�� ನಮೂ�ಾದ ��ಾಂಕ�ಂದ 15�ೕ
ಅ�ೂ�ೕಬ� 2020ರ ��ಾಂಕದವ��ನ ಅವ�ಯು 10 ವಷ���ಂತ ���ರ�ಾರದು.

ಕ�ಷ� ಒಬ� ��ೕ�ಶಕರು/ �ಾಲು�ಾರರು ಪ��ಷ� �ಾ�/ ಪ��ಷ� ಪಂಗಡ��
�ೕ�ದವ�ಾ�ದು�, ಅವರು ಕಂಪ�/ ಸಂ��ಯ�� ಕ�ಷ� �ೕ 70ರಷು� �ೕರುಗಳನು�
�ೂಂ�ರ�ೕಕು.

ಅಂತಹ ಪ��ಷ� �ಾ�/ ಪ��ಷ� ಪಂಗಡದ ��ೕ�ಶಕ (ರ8)/ �ಾಲು�ಾರ (ರು) ದೃ�ೕಕೃತ
ಆ�.�.ಸಂ���ಂ�� ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರದ ಕಂ�ಾಯಇ�ಾ� �ೕಡುವ ��ಟ��ಾ�
ಪ��ಾಣಪತ� �ೂಂ�ರ�ೕಕು.

ಅಂತಹ ಪ��ಷ� �ಾ�/ ಪ��ಷ� ಪಂಗಡದ ��ೕ�ಶಕ (ರು)/ �ಾಲು�ಾರ (ರು)
ಇ�ಾ��ಂದ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಪ�ದ ನಂತರ ಕ�ಷ� ಒಂದು ವಷ� ಆ �ಾ��ಾ�ೂೕದ�ಮದ
�ಾಗ�ಾ�ಮುಂದುವ�ಯ�ೕಕು.

�ಾಯ��ೕಜ�ಯ (�ಾ���� ನ) ಅವ�ಯ�� ಆತನ/ ಆ�ಯಅ�ಾನುಕೂಲ�ಾ��
�ಾ�ೕಕತ�ದ ಕ�ಾರುಗಳ�ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� �ಾ�ಾ�ಡು�ಾ��ೂಳ��ಾರದು.

ಈ�ೕ�ನ ಅಹ��ಾ�ಾನದಂಡಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ�ಲ�ದ ಅ��ಗಳನು� ಆ��ಯ/
ಅನು�ಾನ ಪ����ಯ�ಾವ��ೕ ಹಂತದ�� ವ�ಾ�ೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಇದು ಸದ�
ಅ��ಯ/ ಅನು�ಾನದ ರದ��ಯ�� ಪ�ಣ�ಸುತ��.

ಸೂಚ�ಗಳ�:

ಅಂಗ�ಗಳ�ಮತು� �ಾ�ಜ� ಸಂ��ಗಳ ಅ�ಯ��ನ �ೂೕಂದ�ಯನು� ಅ�� ಸ����ಾ�ನ
ಸಂ�ೕಜ�/ �ೂೕಂದ� ಪ��ಾಣಪತ� ಎಂದು ��ೕಕ�ಸಲು �ಾಧ��ರುವ��ಲ�.

ಕ�ಾ�ಟಕ ನ��ೕದ�ಮ �ಾಯ��ೕ� ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶದ ಪ��ಾರ ಎಂಎ�ಎಂಇ,



ಉ�ೂ�ೕಗ ಆ�ಾ�, �ಎ��, �ಾ��ಕ ಸಂಘಟ�, �ಎಂಎ�, �ಾ�� ಪ��ಾಣಪತ�
ಇ�ಾ��ಯನು� ಸಂ�ೕ�ತ ಕಂಪ�ಯಪ��ಾಣಪತ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸತಕ�ದ�ಲ�.

ನ��ೕದ�ಮವ� ಅಂಗ ಸಂ��/ �ಾ�ಂ�ೖ�/ �ೖ� �ೕಬ�� �ೕ�ಲ��/ ಸಮೂಹ ಕಂ��ಯ
�ಾಗ�ಾ�ರ�ಾರದು.

ನ��ೕದ�ಮವ� �ೕ�ೂಂದು ಕಂಪ�/ ಸಂ���ಂ�� �ಾಲು�ಾ���ೌಲ�
�ೂಂ�ರ�ಾರದು.
ಅದು�ಾವ��ೕ ��� 8 ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಟ���/ ಸಂಘಟ�/ �ೂ�ೖ� ಅಥ�ಾ �ಾಭ
ರ�ತ ಕಂಪ� ಆ�ರ�ಾರದು.

ಅದು�ಾವ��ೕ �ೂಡ� ಸಂ���ಂದರ�� ��ೕನ�ೂಂಡ/ ಸಂ���ಂದ�ಂದ
ಪ���ೕಕ�ೂಂಡ ಘಟಕ�ಾ�ರ�ಾರದು.

ಅದು�ಾವ��ೕ ಸ�ಾ��ಉಪಕ�ಮದ/ ಅನು�ಾ�ತ �ಾಲು�ಾರ ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ��-
�ಾಸ� �ಾಲು�ಾ��ಯ ಕಂಪ�/ ಸಂ�� ಆ�ರ�ಾರದು.

ಆ��ೖ�ಅ�� ನಮೂ��ಂ�� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಅಪ �ೂೕ��ಾಡ�ೕ�ಾದ
�ಾಖ�ಾ�ಗಳ�

(ಈ �ಳಕಂಡ �ಾಖ�ಾ�ಗಳ� �ಗ�ತ�ಾದ�ಯ��ರುವ�ದನು� �ಾಗೂ ಕಡತ �ಾತ�
�ೂಂ�ರುವ�ದನು� ದಯ�ಟು� �ಾ��ಪ���ೂ��)

ಸ�ಾ�ರ �ೕ�ರುವ �ಾ� ಪ��ಾಣಪತ� (��ಎ��ಾದ�ಯ��, ಕಡತದ �ಾತ� 2 MB
�ಂತ ಕ�� ಇರ�ಾರದು)

ಕಂಪ� MoA/�ಾಲು�ಾ�� ಪತ� (��ಎ��ಾದ�ಯ��, ಕಡತದ �ಾತ� 2 MB �ಂತ
ಕ�� ಇರ�ಾರದು)

ಸಂ�ೕಜ�/ �ೂೕಂದ� ಪ��ಾಣಪತ� (��ಎ��ಾದ�ಯ��, ಕಡತದ �ಾತ� 2 MB



�ಂತ ಕ�� ಇರ�ಾರದು)

���� (��ಎ��ಾದ�ಯ��, ಕಡತದ �ಾತ� 10 MB �ಂತ ಕ�� ಇರ�ಾರದು)
“�ಾದ� PITCH DECK..!!*�ೌ� �ೂೕ��ಾಡಲು ಇ�� �����)
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