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Formularz aplikacyjny do Parku Konstruktorów

typ wniosku:

Park Konstruktorów KONTYNUACJA

Wniosek aplikacyjny przeznaczony jest dla podmiotów realizujących już projekt w Parku Konstruktorów przez okres trzech lat*.

Drogi Przedsiębiorco,
Przed przystąpieniem do wypełniania poniższego wniosku, przeczytaj dokładnie nasz Manual.
Znajdują się tam ważne informacje dotyczące formuły projektu oraz określenia typów innowacji,
które będziesz realizował w kontynuacji swojego projektu.
Przebieg procesu aplikacji w skrócie:

WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ zgodnie z instrukcjami.
Wypełniony formularz WYŚLIJ DO NAS DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: albo za pomocą
przycisku „wyślij formularz do PPNT Gdynia”, albo jako załącznik do maila
na adres aplikacja@ppnt.pl. Pamiętaj, tylko w całości wypełniony formularz będzie
rozpatrzony.
Jeśli Twój formularz jest kompletny (tj. wszystkie pola są wypełnione) i zawiera
wyczerpujące informacje nt. projektu, pracownicy PPNT Gdynia będą mogli poddać
go analizie w sposób zdalny

PPNT Gdynia zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w ogólnodostępnych rejestrach
poprawność danych wskazanych w formularzu.
Wszystkie pola są obowiązkowe – chyba, że wyraźnie wskazane jest inaczej.
Liczy się okres od początku do końca bieżącej umowy.

*
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1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE

nazwa firmy
data i miejsce rejestracji firmy
NIP, REGON, KRS
(jeśli dotyczy)

branża

(wybierz odpowiednie lub wpisz w polu „inna”)

charakter / rodzaj projektu
(wybierz odpowiednie lub wpisz w polu „inny”)

informacja o powiązaniach
(wybierz odpowiednie)

ICT i elektronika
automatyka/ robotyka/inżynieria
energetyka
branże kreatywne
inna:
projekt badawczo-rozwojowy (R&D)
tworzenie nowych produktów/usług
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
branża design
inny:
podmiot niezależny
oddział innej firmy/przedstawicielstwo/spółka zależna
nazwa podmiotu macierzystego:

osoba/y upoważniona do
reprezentowania firmy
(zarząd lub właściciel)

imię i nazwisko osoby do kontaktu
e-mail
numer telefonu
adres aktywnej strony www
link do portfolio

(to pole dotyczy tylko firm z branży design)

liczba zatrudnionych osób
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2. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU I JEGO REALIZACJI W PARKU KONSTRUKTORÓW
2.1. INFORMACJE O PROJEKCIE

nazwa projektu

opisz projekt
(max. 1000 znaków)

Park Maszynowy
(opis urządzeń, które planujesz zainstalować wraz ze
specjalistycznym oprogramowaniem, podaj całkowitą
wartości parku maszynowego, w tym specjalistycznych
licencji i ich przedłużenia w okresie 3 lat
od rozpoczęcia projektu)

określ typ innowacji w projekcie
(zaznacz odpowiednie)

określ skalę innowacyjności projektu

produktowa
procesowa
marketingowa
organizacyjna
regionalna
krajowa
światowa

wykaż innowacyjność projektu
wg załączonej definicji**

aspekty środowiskowe
(wskaż czy będą miały miejsce działania przynoszące
korzyści lub stanowiące zagrożenie dla środowiska)

W PPNT Gdynia przyjmujemy następującą definicję: Innowacja to wszelkie działanie jednostki ludzkiej, bądź grupy ludzi uznane przez
ogół za nowość w stosunku do stanu poprzedniego. Działania te mogą dotyczyć wszystkich zjawisk i obszarów mających na celu realizację
i oczekiwania zmian potrzeb ludzkich, które ostatecznie przynoszą skutki i rozwiązania korzystne dla wszystkich lub określonej grupy
odbiorców. Działania innowacyjne odnoszą się między innymi do nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, informatycznych,
ekologicznych, organizacyjnych, socjologicznych, logistycznych, marketingowych, ekonomicznych, kulturowych oraz usługowych w szerokim
tego słowa znaczeniu i dotyczą wszystkich obszarów działalności ludzkiej. Warunkiem bezwzględnym na określenie działania innowacyjnym jest
możliwość jego realizacji i wdrożenia oraz oceny jego mierzalnych skutków.

**
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2.2. MOŻLIWOŚĆ OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / KNOW HOW

przedstaw możliwości ochrony
produktu/usługi/rozwiązania
(np. patent, unikatowa wiedza lub podpisane umowy)

wymień posiadane i zgłoszone
prawa wyłączne do własności
przemysłowej
(patenty, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe,
znaki towarowe (numery zgłoszeń, numery udzielonych
praw wyłącznych)

wysoki
średni
mały
nie występują

wskaż stopień bariery
wejścia na rynek

2.3. KLUCZOWE OSOBY W PROJEKCIE

ile osób będzie zaangażowanych
w prace nad projektem?

wskaż kluczowe osoby, które będą
pracowały nad rozwojem projektu
i opisz ich osiągnięcia

czy firma współpracuje lub planuje
współpracę z instytucjami naukowymi
w ramach funkcjonowania w PK?
Określ zakres współpracy
(uczelnie wyższe, instytuty naukowe)

czy w projekcie uczestniczą klienci
lub partnerzy rynkowi? W jakim
charakterze?
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2.4. ODBIORCY / KLIENCI

kto jest odbiorcą
produktu/usługi/rozwiązania?
(do kogo skierowany jest finalny produkt/usługa?
dlaczego klienci będą go kupować?)

wymień potencjalne źródła
przychodów z projektu oraz
metody ich pozyskiwania

czy firma ma już podpisane
umowy z pierwszymi klientami /
odbiorcami lub może w inny sposób
pokazać zainteresowanie swoim
rozwiązaniem?
czy firma planuje rozpoczęcie
eksportu produktów lub usług?

tak
nie
już prowadzimy działania eksportowe

2.5. RYNEK I KONKURENCJA

opisz rynek dla swojego
rozwiązania oraz wskaż trendy
jakie występują na rynku

przewaga konkurencyjna
(wyjaśnij, czym produkt / usługa wyróżnia się na tle obecnie
dostępnych i konkurencyjnych produktów / usług)

podaj słowa kluczowe do
wyszukiwania konkurencyjnych
rozwiązań
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2.6. ETAPY PROJEKTU
dotychczas
opisz obecny stan
zaawansowania projektu

w pierwszym roku

w drugim roku

w trzecim roku

w drugim roku

w trzecim roku

przedstaw kamienie milowe
pokazujące plany rozwojowe
projektu
(kamienie milowe opisz od najważniejszych
do mniej ważnych)

2.7. BUDŻET PROJEKTU
dotychczas
opisz obecny stan
zaawansowania projektu

w pierwszym roku

wymień planowane źródła i kwoty
finansowania projektu
(np. środki własne, kredyty, dotacje i granty, inwestor itp.)
(brutto PLN)

oczekiwane przychody wynikające
z realizacji projektu w ujęciu
rocznym
(brutto PLN)

łączny koszt zatrudnienia
w ujęciu rocznym
(brutto PLN)

pozostałe koszty łącznie
w ujęciu rocznym
(np. sprzęt, licencje, biuro, energia itp.)
(brutto PLN)
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2.8. DLACZEGO PARK KONSTRUKTORÓW?

czego oczekujesz
od PK / PPNT Gdynia?
(max. 1000 znaków)

co mógłbyś zaoferować
PK / PPNT Gdynia i działającym
tutaj firmom oraz regionowi?
(max. 1000 znaków)

biura (m2):

ilość pomieszczeń:
prototypownie (m2):
magazyn (m2):

określ swoje zapotrzebowanie
na pomieszczenia

inne parametry (np. wysokość pomieszczenia, moc):
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oświadczenia (pola wymagane)
Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec ZUS i US.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przyjmuję
do wiadomości, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni
z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862312326 (dalej: Administrator).

2.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z powołanym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych, e -mail: biuro@ppnt.pl,
tel. 58 880 81 50.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa: w celu realizacji działalności statutowej Administratora
(w tym działalności rekrutacyjnej, promocyjnej i informacyjnej); w celach rachunkowych i księgowych, a także ustalenia, dochodzenia i obrony przed
roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora oraz w celu przygotowania i realizacji umowy najmu (podstawa prawna: Art. 6
ust. 1 lit. a, b, c RODO).

4.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej (pkt.3) tj. przez czas
niezbędny do realizacji umowy lub do czasu odwołania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa
tj. w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw, maksymalnie przez
okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia przez Panią uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa lub podmioty
współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane) przy wykonywaniu
czynności związanych z działalnością statutową Administratora.

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu, a także nie zostaną przekazane poza
Europejski Obszar Gospodarczy.

7.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoichdanych osobowych, żądania ich
sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się
na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania
z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie
przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania
umowy, której jest Pani/Pan stroną, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego. Powyższe żądania można
przesłać na adresy wskazane w pkt. 1) i 2).

8.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości udziału w procesie
rekrutacji (w tym brakiem możliwości zawarcia umowy najmu) u Administratora.

wyślij formularz do PPNT Gdynia
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