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 :

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:

Biura [m²]:
Laboratoria [m²]:
Hale przemysłowo-usługowe [m²]:

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 5, 6 oraz 7 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
i promocyjnych w ramach projektu PNT w Ełku.

dla

celów

informacyjnych

………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Data

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

PO WYPEŁNIENIU PROSZĘ ZWRÓCIĆ DO:
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
19-300 Ełk, ul. Podmiejska 5
Pokój 2.6, (piętro II) w godz. 8.00-16.00
tel.: (87) 732 61 59
Należy również przesłać elektroniczną wersję formularza aplikacyjnego, na adres:
lokator@technopark.elk.pl

