FORMULARZ APLIKACYJNY
DO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO W EŁKU (PNT w Ełku)
1. Podstawowe informacje o firmie:
Pełna nazwa firmy:
Branża (technologia,
produkt), z której wywodzi się
firma:
Rodzaj prowadzonej
działalności:
Forma prawna:
Adres:
Adres strony WWW:
Osoba kontaktowa
(imię i nazwisko, tytuł,
telefon, e-mail):
Data i miejsce rejestracji
firmy:
Działalność / doświadczenie
firmy:
Dodatkowe informacje
o firmie:
Główne obszary
funkcjonowania firmy (rynek
lokalny, krajowy,
międzynarodowy?):
Ilość zatrudnionych osób:
2. Innowacyjność firmy:
Opis innowacyjności
firmy:
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3. Opis innowacyjnego przedsięwzięcia do realizacji w PNT w Ełku:
Nazwa projektu:
Opis projektu
(przedmiot działania/oferta):

Prognoza zatrudnienia:
Innowacyjność projektu:
Źródło finansowania
projektu:
Korzyści dla PNT
w Ełku/partnerów PNT
w Ełku/Miasta/lokalnej
społeczności wynikające
z realizacji projektu/
obecności firmy w gronie PNT
w Ełku:
Wpływ działalności na
środowisko naturalne:

Zapotrzebowanie na
pomieszczenia:
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Biura [m²]:
Laboratoria [m²]:
Hale przemysłowo-usługowe [m²]:
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4. Załączniki:
1. Dokumenty rejestracyjne firmy – kopie KRS, REGON, NIP.
2. Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US (lub pisemne oświadczenia).
3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową firmy w formie sprawozdań finansowych za okres 3
ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o
rachunkowości.
Jeżeli okres
działalności firmy jest krótszy niż 3 lata, sprawozdania przedstawia się za zakończone okresy
obrachunkowe działalności firmy.
Załączniki nr 3, 4 oraz 5 należy złożyć po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu do PNT w Ełku, przed
podpisaniem umowy w ramach PNT w Ełku.
5. Oświadczenia:
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do reprezentowania firmy.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych dla celów informacyjnych
i promocyjnych w ramach projektu PNT w Ełku.
Zapotrzebowanie na usługi / wsparcie ze strony Inkubatora Przedsiębiorczości (charakter informacyjny –
firma nie będzie zobowiązana do korzystania z zaznaczonych usług / Inkubator Przedsiębiorczości nie
będzie zobowiązany do dostarczenia zaznaczonych usług):
Usługi administracyjno-biurowe:

Niepotrzebne skreślić

Telefon stacjonarny:
Usługi recepcyjne (odbieranie
zarządzanie kalendarzem):

Tak / Nie
telefonów,

Tak / Nie

Usługi pocztowe:

Tak / Nie

Sprzątanie lokalu:

Tak / Nie

Wynajem sal konferencyjnych:

Tak / Nie

Wynajem projektora / tablicy interaktywnej:

Tak / Nie

Szkolenia:
Zakładanie działalności gospodarczej:

Tak / Nie

PR / Marketing:

Tak / Nie

Biznesplan:

Tak / Nie

Księgowość:

Tak / Nie

Sprzedaż / negocjacje:

Tak / Nie

Finansowanie przedsiębiorstwa:

Tak / Nie

Ochrona własności intelektualnej:

Tak / Nie
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BHP:

Tak / Nie

Inne: ….................................................................

Tak / Nie

Doradztwo:
Księgowość:

Tak / Nie

Prawo:

Tak / Nie

Ochrona własności intelektualnej:

Tak / Nie

Zakładanie działalności gospodarczej:

Tak / Nie

PR / Marketing:

Tak / Nie

Biznesplan:

Tak / Nie

Sprzedaż / negocjacje:

Tak / Nie

Finansowanie przedsiębiorstwa:

Tak / Nie

Aktywa niezbędne do realizacji przedsięwzięcia:
(np. konkretny sprzęt elektroniczny, konkretne meble itp. - charakter informacyjny – firma nie będzie
zobowiązana do zakupu wymienionych aktywów, Inkubator Przedsiębiorczości nie będzie zobowiązany do
dostarczenia wymienionych aktywów)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Czy któreś z wymienionych powyżej urządzeń mogą negatywnie wpływać na pracę innych lokatorów
Inkubatora Przedsiębiorczości (hałas, zapach, wytwarzanie zakłóceń elektromagnetycznych - krótki opis jeśli
tak)?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Inne/dodatkowe obszary, w których firma chciałaby uzyskać wsparcie ze strony Inkubatora
Przedsiębiorczości?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych dla celów rekrutacyjnych oraz
informacyjnych i promocyjnych przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zapisy obowiązującego Regulaminu Inkubatora
Przedsiębiorczości Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, oraz że Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
nie ponosi odpowiedzialności za sukces lub porażkę mojego przedsiębiorstwa.

…..............................................
podpis

…...............................................................
miejscowość, data

Załączniki wymagane przy składaniu wniosku aplikacyjnego:
-

Biznesplan na okres 3 lat (wg wzoru),
Pisemne oświadczenie o gotowości rozpoczęcia działalności gospodarczej,
( w przypadku działalności jeszcze nie zarejestrowanej).

W przypadku firmy prowadzącej działalność:
- Biznesplan na okres 3 lat (wg wzoru),
- Kserokopia dowodu rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze (ewidencja działalności
gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy),
- Kserokopia nadania numeru statystycznego REGON,
- Kserokopia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP,
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
- Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US,
- Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS.
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