FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w procesie kwalifikacyjnym do etapu Preinkubacji innowacyjnych pomysłów
z zakresu chemii, biotechnologii i ICT

Tytuł projektu:

Dziedzina:
Technologie informatyczne i komunikacyjne
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Telefon komórkowy

Województwo

Województwo
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Charakterystyka planowanej działalności
Identyfikacja potrzeby rynkowej
Prosimy o zdefiniowanie problemu, który dzięki Państwa pomysłowi ma zostać rozwiązany.

Przykładowa treść...
Proponowane rozwiązanie
Prosimy o przedstawienie istoty pomysłu, będącego odpowiedzią na wyżej zdefiniowane wyzwanie rynkowe.

Przykładowa treść...
Adresat oferty
Prosimy o krótki opis grupy docelowej pod kątem liczby odbiorców oraz zasięgu geograficznego.

Przykładowa treść...
Unikatowość pomysłu
W jaki sposób Państwa pomysł wyróżnia się na tle konkurencyjnych rozwiązań? Na czym polega unikatowość
Państwa pomysłu?

Przykładowa treść...
Charakterystyka konkurencji
Jak wyglądają konkurencyjne rozwiązania/substytuty dostępne na rynku? Ile jest takich rozwiązań? Prosimy
wymienić najistotniejsze z nich.

Przykładowa treść...
Bariery wejścia na rynek
Czy trudno jest zaistnieć na rynku z proponowanym rozwiązaniem? Jakie są bariery wejścia na rynek?

Przykładowa treść...
Zarządzanie ryzykiem
Jakie ryzyka można zidentyfikować, które mogą zagrozić realizacji przedsięwzięcia? Które ryzyko jest
najistotniejsze? Jak można im przeciwdziałać?

Przykładowa treść...
Model biznesowy
Jak zamierzają Państwo zarabiać na przedstawionym rozwiązaniu? Czy model biznesowy umożliwia skalowalność
(szybki wzrost liczby odbiorców) i powtarzalność sprzedaży?

Przykładowa treść...
Źródło przychodów
Prosimy o określenie i oszacowanie źródeł przychodów z tytułu realizacji planowanego przedsięwzięcia na okres
trzech pierwszych lat działalności.

Przykładowa treść...
I rok działalności

II rok działalności

III rok działalności

1000 - Przykładowa treść...

1000 - Przykładowa treść...

1000 - Przykładowa treść...
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Kamienie milowe
Jakie są główne kamienie milowe rozwoju produktu? (w tym: gotowy produkt, pierwsza sprzedaż). Prosimy o
określenie nakładów inwestycyjnych (w PLN) i czasu niezbędnego do ich osiągnięcia.

Przykładowa treść...

Koszty działalności
Prosimy o określenie i oszacowanie kosztów operacyjnych działalności oraz nakładów inwestycyjnych
planowanego przedsięwzięcia w ujęciu rocznym do czasu osiągnięcia pierwszej sprzedaży.

Przykładowa treść...
Wkład własny
Jaka jest potrzeba kapitałowa (w PLN)? Czy zamierzają Państwo zaangażować w przedsięwzięcie swój kapitał
(wkład pieniężny)? A jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Przykładowa treść...
Walidacja rynkowa
Czy dokonano walidacji rynkowej pomysłu biznesowego? Jeśli tak, to jakie działania zostały dotychczas wykonane
(wywiad/badania ankietowe, opinia odbiorcy, testowanie/współpraca z odbiorcą, gotowość odbiorcy do zakupu
produktu w formie listu intencyjnego, gotowość do stałej współpracy i podpisania kontraktu itp.).

Przykładowa treść...
Stopień zaawansowania prac związanych z pomysłem
Jaki jest stopień zaawansowania prac związanych z pomysłem? (koncepcja, rozpoczęcie prac nad wersją
testową/prototypem, wstępny prototyp, prototyp w fazie testowania, gotowy prototyp, wersja wstępna produktu
do walidacji rynkowej itp.). Jakie prace zostały już wykonane?

Przykładowa treść...
Koncesje, certyfikaty, pozwolenia
Czy planowana działalność, oparta na pomyśle, wymaga otrzymania koncesji, certyfikatów, pozwoleń, zezwoleń,
zawarcia umów licencyjnych itp.? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie terminów i kosztów ich uzyskania?

Przykładowa treść...
Kompetencje zespołu
Jakimi kompetencjami dysponują Państwo, a jakie będą Państwu potrzebne, aby skutecznie zrealizować
planowane przedsięwzięcie? Jaki jest planowany podział ról/funkcji w zespole?

Przykładowa treść...
Ochrona własności intelektualnej
Czy posiadają Państwo pełne prawa do zgłoszonego pomysłu? Jak chronione jest rozwązanie będące przedmiotem
zgłoszonego pomysłu i jakie są plany jego ochrony w przyszłości?

Przykładowa treść...
Motywacja Uczestnika
Dlaczego zdecydowali się Państwo rozwijać swój pomysł z udziałem inwestora?

Przykładowa treść...
Wybór funduszu
Dlaczego wybrali Państwo nasz fundusz?

Przykładowa treść...
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OŚWIADCZENIA
1. OŚWIADCZENIE FUNDACJI UAM
Dokumentacja Uczestnika zostanie poddana ocenie Komitetu Inwestycyjnego i ma charakter
poufny (tajemnica handlowa). Informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną
wykorzystane wyłącznie do celów związanych z Konkursem. Obowiązek zachowania poufności
dotyczy Fundacji UAM, Uczestników, członków Komitetu Inwestycyjnego, Specjalistów,
Koordynatorów oraz wszystkich innych osób i podmiotów, które przy okazji udziału w Konkursie,
będą miały dostęp do dokumentacji Uczestników.
2. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW
●

●

●

●

●

●

●

Wypełniając niniejszy formularz zgłoszeniowy, wyrażam zgodę na przetwarzanie i
przechowywanie moich danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji Konkursu „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i
technologii informatycznych oraz komunikacyjnych” (w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn.
zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Fundacji UAM (w rozumieniu
ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 1030 z późn. zm.).
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję bez zastrzeżeń warunki
określone w Regulaminie Konkursu „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii,
chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”.
W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Konkursie, wyrażam zgodę na
wykorzystanie przez Fundację UAM mojego wizerunku w celach promocyjnych.
Zobowiązuję się udostępnić na życzenie Fundacji UAM oryginały dokumentów
potwierdzających informacje podane w niniejszym formularzu zgłoszeniowym.
Oświadczam, iż przyjmuję na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność
z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Fundacji UAM, a
powstałych w związku z realizacją przez Uczestnika działalności gospodarczej lub
zawodowej w oparciu o Pomysł zgłoszony w Konkursie.
Oświadczam, iż nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego za
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

4/5

●

●
●

06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1137, z późn. zm.) lub
za umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 roku, 186, z późn.
zm).
Oświadczam, iż Uczestnik będący osobą prawną, w imieniu którego działam, nie jest
postawiony w stan likwidacji lub upadłości, nie był ukarany prawomocnym wyrokiem
Sądu Powszechnego za umyślne przestępstwo skarbowe w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 186, z
późn. zm).
Oświadczam, iż nie posiadam wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa.
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za podanie
fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu
karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo
od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

Data:

2016-12-29

Miejscowość:

Jan Kowalski

miejscowość, pełny podpis

5/5

