Formularz Pomysłu Biznesowego
Imię
Nazwisko
Numer KRS*
NIP
E-mail
Telefon
Ulica
Miasto
Kod pocztowy
Status zawodowy
Wykształcenie
Wiek
Wybrana branża – nr 1
Wybrana branża – nr 2
Wybrana branża – nr 3
Nazwa projektu
Streszczenie projektu
Zespół
Opis innowacyjnych produktów i usług
Rynek / konkurencja

Marketing i sprzedaż (w tym określenie grupy docelowej)

Strategia rozwoju / harmonogram

Model biznesowy / opis

Model biznesowy / finanse

Przewagi konkurencyjne

Silne strony projektu

Słabe strony projektu

Szanse

Zagrożenia

Dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia Pomysłodawcy

Wkład do spółki

Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu oraz w pełni akceptuję Regulamin Projektu wraz z załącznikami
2. Jest właścicielem opisanego Pomysłu biznesowego lub jest osobą upoważnioną przez właścicieli Pomysłu
biznesowego do kontaktu z LPNT.
3. Opisany w Pomyśle biznesowym produkt/usługa/proces nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw
własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny podmiot/y lub osobę/y.
4. Deklaruję, że:
- Nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związany z tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych LPNT.
- Nie pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z LPNT i nie jest członkiem organów zarządzających lub organów
nadzorczych LPNT.
- Nie jestem wykonawcą lub podwykonawcą zadań zleconych w ramach realizacji Projektu.
- Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udziałem Projekcie,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Pomysłu biznesowego dla
potrzeb oceny, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr
101,poz. 926 ze zm.)
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez LPNT SA, z
siedzibą w Lublinie, 20-262 Lublin, ulica Dobrzańskiego 3. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt
3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto
każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

..............................................
(podpis)

