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Załącznik nr 2 do Regulaminu
postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego
w ramach projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy

Nr ewidencyjny:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA WSTĘPNEGO
DO PROJEKTU STAROPOLSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY
wypełnia SIPH
Data wpływu:
wypełnia SIPH

Tytuł przedsięwzięcia
(pomysłu biznesowego)

Prosimy o wpisanie nazwy projektu biznesowego, według której
będzie on identyfikowany na dalszych etapach współpracy.

DANE POMYSŁODAWCY
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól zgodnie ze stanem faktycznym na dzień składania formularza.
Dane pomogą w weryfikacji Pomysłodawcy na dalszych etapach współpracy. Podanie nieprawdziwych
danych spowoduje wykluczenie pomysłu z udziału w projekcie STAROPOLSKI FUNDUSZ
KAPITAŁOWY.
W przypadku występowania zespołu Pomysłodawców komórki należy odpowiednio powielić
1. Imię/imiona/nazwa firmy:
2. Nazwisko:
3. Obywatelstwo:
4. PESEL:
W przypadku firmy NIP i REGON:
5. Adres zameldowania/siedziby:
województwo: ......................................................
powiat: …………………………………………..
miejscowość:…………………………...….....………..

ulica: .....................................................................
…….……..…….

nr domu ........................... nr lokalu

kod pocztowy: ……………………………..……
miejscowość……………………………………………
6. Adres korespondencyjny (zaznaczyć „jak wyżej” w przypadku jeśli jest taki sam jak adres
zameldowania):
 jak wyżej
województwo: ......................................................
powiat: …………………………………………..
miejscowość:…………………………...….....………..
ulica: ..................................................................... nr domu ........................... nr lokalu
…….……..…….

kod pocztowy: ……………………………..……
miejscowość……………………………………………
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7. Numer telefonu:
8. Adres poczty elektronicznej do kontaktu:
9. Doświadczenie zawodowe:
Należy przedstawić wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu. Wykaać wykształcenie,
doświadczenie, kompetencje i wiedzę osób oraz wskazać, jakie funkcję pełnić będą w przedsięwzięciu.
Jeśli jest to możliwe, należy przedstawić strukturę organizacyjną przyszłej firmy.

1. Opis produktu/technologii i potencjalnych obszarów zastosowania
Należy opisać wszystkie produkty/usługi będące przedmiotem Projektu wskazując je z nazwy. Należy
wykazać aspekty funkcjonalne i techniczne, obszary zastosowań oraz sugerowane ceny netto.

2. Opis innowacyjności proponowanego rozwiązania
Należy przedstawić opis innowacyjności projektu biznesowego według Oslo Manual (zgodnie z
Regulaminem Projektu). Możliwie dokładnie opisać na czym innowacja polega i jak wpływa na
potencjał projektu.

3. Opis problemu lub potrzeby, jakie ten produkt rozwiązuje/zaspokaja
Należy wykazać korzyści dla odbiorcy ostatecznego wnoszone przez produkt/usługę będącą
przedmiotem projektu. Należy wykazać wartość dodaną produktów/usług dla ich odbiorców.

4. Charakterystyka grupy docelowej i rynku
Należy przedstawić charakterystykę grupy docelowej odbiorców produktów/usług. Opisać rynek i
branże, w której działać będzie przedsięwzięcie. Należy przedstawić jak największą ilość twardych
danych liczbowych z podaniem źródeł dla poszczególnych informacji.

5. Konkurencyjność oferty na rynku z analizą produktów, rozwiązań stosowanych przez
konkurencje w tym alternatyw
Należy zidentyfikować i opisać najważniejszych konkurentów dla projektu biznesowego. Wskazać
usługi/produkty przez nich oferowane oraz porównać z ofertą przedstawioną w projekcie
biznesowym (opis, cechy oraz cena). Należy przedstawić przewagę konkurencyjną produktów/usług
będących przedmiotem projektu.

6. Opis proponowanego dalszego rozwoju tego produktu na rynku
Należy przedstawić opis dalszego rozwoju produktów/usług w perspektywie 10 lat.

7. Stopień zaawansowania prac nad projektem biznesowym
Należy opisać, jakie działania zostały już podjęte, aby przetestować założenia projektowe oraz
wdrożyć projekt biznesowy w przyszłości na rynek.

8. Prawa własności intelektualnej, prototypy, pozwolenia, koncesje związane z planowanym
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przedsięwzięciem
Należy opisać czy projekt jest w jakikolwiek sposób chroniony prawnie, a jeśli tak to w jaki sposób?
Czy w projekcie biznesowym są jakieś specyficzne uwarunkowania co do prawa własności do
pomysłu (np. dwóch współwłaścicieli)?

9. Prognoza przychodów oraz kosztów funkcjonowania przedsięwzięcia
Należy przedstawić spodziewane przychody i koszty z poszczególnych produktów/usług w ujęciu
miesięcznym dla pierwszego roku funkcjonowania firmy oraz w perspektywie kolejnych dwóch lat.
W celu przedstawienia przychodów i kosztów można także dołączyć załącznik w Excelu.

10. Ewentualny wkład własny Pomysłodawcy
Należy opisać przewidywany wkład własny w projekt biznesowy: know-how, patenty, licencje,
wkład pieniężny, koszty, które poniesiono do tej pory na etapie przygotowania projektu.

UWAGA
Formularz zgłoszeniowy do Projektu STAROPOLSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY musi być parafowany
na każdej ze stron formularza oraz opatrzony własnoręcznym podpisem, miejscem i datą wypełnienia
formularza. Data wypełnienia powinna być tożsama na formularzu przesłanym elektronicznie oraz w
oryginale. Wymagane jest również zakreślenie właściwych odpowiedzi w punkcie dotyczącym
oświadczeń. Niewyrażenie zgody na którykolwiek z punktów oznacza, że Formularz zgłoszeniowy nie
będzie uwzględniony na etapie selekcji i analizy.

Oświadczenia
Oświadczam, iż zapoznałem się z „Regulaminem projektu Staropolski Fundusz
Kapitałowy” oraz w pełni akceptuję ww. Regulamin oraz jego załączniki.
Oświadczam, iż jestem właścicielem Projektu biznesowego opisanego w
niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym lub jestem osobą upoważnioną przez
właścicieli projektu do kontaktu z Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową.
Oświadczam, iż opisany powyżej Projekt biznesowy nie jest objęty
postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualne
przez inny podmiot/y lub osobę/y.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w Formularzu Zgłoszeniowym przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w
ramach projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy”, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z
późn. zm.).

Miejscowość

Data

TAK / NIE*
TAK / NIE*

TAK / NIE*

TAK / NIE*

Czytelny podpis
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