FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
POMYSŁU BIZNESOWEGO
Numer (automatycznie)

Projekt „CONNECT POLAND PRIZE”
jest realizowany przez Lubelski Park Naukowo -Technologiczny SPÓŁKA
AKCYJNA na podstawie umowy nr POIR.02.05.00-00-0011/20 w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś
priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.5: Programy akceleracyjne
– Poland Prize.

Niniejszy formularz jest formularzem rekrutacyjnym do projektu „Connect Poland
Prize”
Pomysłodawca

Imię
Nazwisko
Obywatelstw
o
Telefon
Adres e-mail
Adres
zamieszkania
Adres do
koresponden
cji
Strona www

Nazwa pomysłu biznesowego
Punkt obligatoryjny
Branża - po wyborze pole do opisu:
Uzasadnienie spójności pomysłu
biznesowego z wybraną branżą
(limit 2000 znaków)

☐ Biotechnologia farmaceutyczna

Zarówno zaznaczenie jak i opis jest

☐ Inne (jakie?)

☐ Biogospodarka
☐ IIoT

obligatoryjny

…………………………………………….

Poziom gotowości technologicznej
TRL

☐1

☐2

☐3 ☐4 ☐5

☐6

☐7

☐8 ☐9

Punkt obligatoryjny do zaznaczenia.
Przechodzi dalej od 5 TRL
Krajowa Inteligentna Specjalizacja
Punkt obligatoryjny. Przechodzi dalej
po wybraniu co najmniej jednego KIS
Pomysł biznesowy
znaków)

(limit

2000

Innowacyjność pomysłu biznesowego w
skali regionu, kraju (Polski) lub na świecie.
Właściwości
rezultatu
projektu,
odróżniające go od produktów/ usług/
technologii
konkurencyjnych
lub
substytucyjnych i decydujące o jego
przewadze względem aktualnej oferty na
rynku.
Poprzez
właściwości
należy
rozumieć określone cechy funkcjonalne,
użytkowe, jakościowe lub inne cechy
rezultatu projekt.

Punkt obligatoryjny
Własność intelektualna
Czy pomysłodawca posiada pełne
prawa własności do zgłaszanego
pomysłu biznesowego
☐ tak
☐ nie
Jeśli nie
znaków

obligatoryjny

opis

2000

Czy pomysłodawca posiada strategię
ochrony własności intelektualnej
☐ tak
☐ nie
Jeśli tak
znaków

obligatoryjny

Zespół Pomysłodawcy

opis

2000

Lista rozwijana https://smart.gov.pl/pl/

oddelegowany do realizacji
pomysłu biznesowego
Tabelka z dodawanymi wierszami: imię,
nazwisko, doświadczenie, kompetencje,
umiejętności, rola w projekcie.
Maksymalnie 10 osób

Punkt obligatoryjny, co najmniej 1
wiersz
Potencjał modelu biznesowego analiza SWOT
Tabela
analiza
SWOT
pomysłu
biznesowego:
szanse,
zagrożenia,
słabe strony, mocne strony. Limit
znaków w każdej części 2000
Punkt obligatoryjny
Konkurencja (limit 2000 znaków)
Konkurencja na wybranym rynku w
kontekście wdrożenia pomysłu
biznesowego. W przypadku braku
bezpośredniej konkurencji, należy odnieść
się do podmiotów oferujących produkty/
usługi/ technologie posiadające choćby
częściowo te same funkcjonalności.
Wskazanie unikalnych cech w stosunku do
już obecnych na rynku globalnym w
zakresie funkcjonalności, procesów i
kluczowych elementów

Punkt obligatoryjny
Rynek
docelowy
znaków)

(limit

2000

Opis rynku docelowego (potencjalnych
klientów). Przyjęte dane i założenia
powinny być realistyczne i uzasadnione
oraz uprawdopodabniać sukces
ekonomiczny wdrożenia wyników
projektu. Informacja czy rozwiązanie
odpowiada na niezaspokojone potrzeby
globalnego rynku i pozwala na osiąganie
strategicznej przewagi w odniesieniu do
już istniejących rozwiązań na rynku
globalnym. Uzasadnienie wyboru rynku
poprzez wskazanie na jego kluczowe
cechy, które są istotne pod względem
udanej realizacji modelu biznesowego

Punkt obligatoryjny

Bariery wejścia
znaków)

(limit

2000

Punkt obligatoryjny
Opłacalność (limit 2000 znaków)
Opłacalność rozwiązania, w tym wyjaśnia
propozycję
wartości,
uwzględniając
istotne elementy technologii i czynniki,
które mają lub mogą mieć wpływ na
sukces biznesowy (np. struktura produkcji,
sprzedaży czy kosztów). Polityka cenowa,
koszty wytworzenia).

Punkt obligatoryjny
Strategia sprzedaży (limit 2000
znaków)
Punkt obligatoryjny
Potencjał wdrożeniowy
rozwiązania (limit 2000 znaków)
Dotychczasowe działania ukierunkowane
na rozwój rozwiązania. Informacje
ilościowe i jakościowe o dotychczasowych
etapach opracowania technologii

Punkt obligatoryjny
Ryzyka związane z
komercjalizacją (limit 2000
znaków)
Punkt obligatoryjny
Wpływ rozwiązania na
zrównoważony rozwój:
Czy rozwiązanie przyczynia się do
pozytywnego wpływu na realizację
zasad
horyzontalnych
UE
wymienionych
w
art.
7
i
8
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1303/2013,
☐ tak
☐ nie
Punkt obligatoryjny, tak – przechodzi
dalej.
Nazwa potencjalnego partnera
biznesowego

(nie musi być wypełnione)

Rodzaj partnera biznesowego
Do wyboru lista rozwijana:
Przedsiębiorstwo, fundusz inwestycyjny,
NGO, inne.
Można zaznaczyć więcej niż jedno

Potencjał współpracy z Partnerem
Biznesowym (limit 2000 znaków)
Spójność pomysłu biznesowego ze
strategią partnera biznesowego (z
wyzwaniami odbiorcy technologii czy
strategią i modelem biznesowym
inwestora).

Punkt nieobligatoryjny jeżeli nie ma
wskazanego konkretnego partnera
Wizja współpracy z partnerem
biznesowym (limit 2000 znaków)
Uzasadnienie współpracy w kontekście
celów biznesowych.

Punkt obligatoryjny
Korzyści dla partnera
biznesowego (limit 2000 znaków)
wpływ wdrożenia pomysłu biznesowego
na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej
odbiorcy technologii w ramach
pilotażowego wdrożenia czy realizację
strategii inwestycyjnej inwestora.

Punkt obligatoryjny
Planowane koszty Etapu Soft
Landing (maksymalnie 10.000
PLN)
– lista rozwijana z kosztami i limitami,
sumująca się


zakupu usług „konsjerża” –
opiekuna startupu - do wysokości
nie wyższej niż 5.000 PLN)



wynagrodzenia pracowników
startupu uczestniczących w

realizacji indywidualnego planu
rozwoju, w tym osób
zaangażowanych na podstawie
umów cywilno-prawnych



Zakup usług innych niż usługi
„konsjerża”

Planowane koszty Etapu Rozwój
(maksymalnie 40.000 PLN)
– lista rozwijana z kosztami i limitami,
sumująca się


zakupu usług „konsjerża” –
opiekuna startupu - do wysokości
nie wyższej niż 10.000 PLN),



wynagrodzenia pracowników
startupu uczestniczących w
realizacji indywidualnego planu
rozwoju, w tym osób
zaangażowanych na podstawie
umów cywilno-prawnych,



zakupu usług innych niż usługi
„konsjerża”,



zakup środków trwałych,



zakup wartości niematerialnych i
prawnych,



realizacja działań́ informacyjnopromocyjnych.

Planowane koszty Etapu
Akceleracja (maksymalnie
250.000 PLN)
– lista rozwijana z kosztami i limitami,
sumująca się



zakupu usług „mentora
biznesowego” – opiekuna startupu
- do wysokości nie wyższej niż
20.000 PLN),



wynagrodzenia pracowników
startupu uczestniczących w
realizacji indywidualnego planu
akceleracji, w tym osób
zaangażowanych na podstawie

umów cywilna – prawnych;



zakup usług,



zakup środków trwałych,



zakup wartości niematerialnych i
prawnych,



koszty działań́ informacyjnopromocyjnych.

Data wypełnienia formularza
automatycznie
……………..

Załącznik nr 1 – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna
dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –
dalej RODO –
informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe,
a także o przysługujących Pani / Panu prawach, wynikających z RODO:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Lubelski Park
Naukowo-Technologiczny S.A. w Lubinie, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262
Lublin, Polska, NIP: 712 29 14 578, REGON: 060005172;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z
Inspektorem możliwy jest pod adresem iod@lpnt.pl lub bezpośrednio w
siedzibie Administratora;
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji projektu
„Connect Poland Prize” realizowanego przez Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. na podstawie umowy nr POIR.02.05.00-00-0011/20-00
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś
priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.5: Programy akceleracyjne –
Poland Prize, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z
przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a
także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Administratora Danych
Osobowych z obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dofinansowanie na
realizację Projektu pod nazwą „Connect Poland Prize” na podstawie Umowy
o dofinansowanie nr POIR.02.05.00-00-0011/20-00.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. a) oraz f) RODO tj. zgoda udzielona na przetwarzanie danych
osobowych oraz uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych,
rozumiany jako czynności zmierzające do prawidłowej realizacji Projektu.
6. Udzielenie zgody i podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w projekcie i
realizowanych w jego ramach spotkaniach.

7. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do wycofania raz udzielonej

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed złożeniem
oświadczenia woli o jej wycofaniu. Wycofanie zgody jest równoznaczne z
rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie.
8. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty
współpracujące z Administratorem w ramach realizacji projektu oraz
podmioty świadczące dla Administratora usługi wsparcia takie jak np.
zewnętrzna obsługa IT, obsługa prawna i inne podmioty z którymi
współpracuje Administrator, jednakże jedynie w celu określonym w pkt. 3;
9. W związku z realizacją Projektu Pani/Pana dane osobowe mogą być
przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i terenem Unii
Europejskiej.
10. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu oraz prawo do przenoszenia
danych;
11. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do polskiego organu
nadzorczego którym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl, lub do
innego, właściwego miejscowo organu nadzorczego zajmującego się
obszarem przetwarzania danych osobowych.
12. Podane przez Panią / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, nie będą również poddawane profilowaniu.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie składającego formularz
1. Aplikujący oświadcza, że zamierza założyć i zarejestrować spółkę̨ prawa
handlowego, w celu realizacji pomysłu biznesowego opisanego w
Formularzu Aplikacyjnym w ramach projektu „Connect Poland Prize”, który
nie był dotychczas przedmiotem komercjalizacji w Polsce.
2. Aplikującym jest osoba fizyczna lub podmiot, które złożyły Formularz
Zgłoszeniowy i zadeklarowały, że co najmniej na dzień podpisania Umowy
o powierzenie grantu będą posiadać status mikro- lub małego
przedsiębiorcy, nienotowanego na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego
rejestracji, który spełnia następujące warunki:
a) nie dokonał jeszcze podziału zysku;
b) nie przejął/nie przejmie działalności innego przedsiębiorcy;
c) nie został/nie zostanie utworzony w wyniku połączenia,
oraz:
d) działa w formie spółki kapitałowej, w której co najmniej 50%
udziałów lub akcji posiadają osoby, które nie posiadają polskiego
obywatelstwa i
e) co najmniej jeden z członków zarządu spółki nie posiada polskiego
obywatelstwa.

3.
4.

a.

b.
c.
d.
e.

Posiadanie statusu, o którym mowa wyżej, będzie wynikało z prowadzenia
działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzonej wpisem do
odpowiedniego rejestru.
Aplikujący oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami w celu
osiągnięcia zakładanych przez Akceleratora celów programów akceleracji;
Aplikujący oświadcza, że nie jest podmiotem wykluczonym na podstawie
art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 Nr 157 poz. 1240), oraz w odniesieniu do Aplikującego nie zachodzą
przesłanki określone w:
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz.
769);
art. 9 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358, z późn. zm.);
art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299);
art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.);
art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w

f.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06. 2014 r.,
str. 1, z późn. zm.);
§ 4 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca
2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2133).
Aplikujący oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzysta z pełni praw publicznych;
Aplikujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Projektu i akceptuje
jego zapisy
Aplikujący oświadcza, że wyraża świadomie zgodnie z art. 7 ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 119/1 z
04.05.2016) zwanego „RODO” wyraźną i dobrowolną zgodę na
przetwarzanie i zbieranie danych osobowych przez Lubelski Park
Naukowo-Technologiczny S. A. z siedzibą ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20262 Lublin do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji,
monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do
wywiązania się Beneficjenta z obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
dofinansowanie na realizację Projektu pod nazwą „Connect Poland Prize”
na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.05.00-00-0011/20-00
Jednocześnie aplikujący oświadcza, że wyrażona zgoda spełnia wszystkie
warunki o których mowa w art. 7 RODO, wraz z możliwością jej wycofania
w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało przedstawione w wyraźnej i
zrozumiałej formie oraz poinformowano o warunku możliwości jej
rozliczalności.
Aplikujący oświadcza iż w związku z udzieleniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zapoznał się z pełną treścią Klauzuli Informacyjnej dot.
przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 1 do
Formularza Zgłoszeniowego Pomysłu Biznesowego.
Aplikujący oświadcza, że jest świadomy/-a odpowiedzialności karnej za
fałszywe zeznania wynikającej z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie
nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
z
2017 r., poz. 2204 z późn. zm.), oświadczam, że zawarte w niniejszym
formularzu informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.
Ponadto Aplikujący oświadcza, że nie był/-a karany/-a za przestępstwa
popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego i przestępstwa
skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko mnie
postępowanie karne.
Aplikujący oświadcza, że nie korzysta równolegle z innych środków
publicznych na to samo przedsięwzięcie;
Aplikujący oświadcza, że nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy,
wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z
prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

