
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o rekrutacji

Nr wniosku……………,   Data wpływu………………….. (wypełnia WIE)

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowego

Adres e-mail

Nazwa firmy

Data założenia

Adres firmy

Wiodący nr PKD

NIP

REGON
Ocena - Punktacja 

(uzupełnia WIE)

Rodzaj działalności
(Firma produkcyjna, usługowa, zakres 

działalności obecnie i w przyszłości) bez oceny

Formularz zgłoszeniowy

w projekcie „Inkubacja przedsiębiorstw związanych z sektorem elektromobilności i ICT”

1. Dane składającego formularz:

2. Dane firmy (dotyczy kandydatów, którzy prowadzą działalność gospodarczą)

3. Krótki opis działalności (działalność obecna lub planowana)

do inkubacji



Siedziba (umiejscowienie w Wielkopolsce 

lub oddział w Wielkopolsce)  kryterium 

obligatoryjne
……….. / 1

Korzystanie z inkubacji (czy korzystałeś 

wcześniej z usług inkubacji?) kryterium 

obligatoryjne ……….. / 1

Ilość złożonych wniosków w projekcie 

(Czy złożyłeś/składasz tylko 1 wniosek o 

przyjęcie do projektu?) kryterium 

obligatoryjne ……….. / 1

Klienci
(Czy wiesz do kogo chcesz dotrzeć? Jak 

zamierzasz to zrobić?) bez oceny

Podmiotowość
(Czy należysz do sektora MŚP? zgodnie z 

wymaganiami określonymi w załączniku I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE.L. 2014, nr 187) oraz 

art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. 

U. 2010 Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) 

kryterium obligatoryjne
……….. / 1

Plan rozwoju na 6 miesięcy
(Prosimy o wyszczególnienie konkretnych 

celów jakie do osiągnięcia w ciągu pierwszych 

6 miesięcy od dnia podpisania umowy o 

inkubację) bez oceny



Plan rozwoju
(Prosimy o wyszczególnienie konkretnych 

celów jakie zamierzacie osiągnąć w ciągu 1 

roku od dnia podpisania umowy o inkubację)
bez oceny

Plan rozwoju
(Prosimy o wyszczególnienie konkretnych 

celów jakie zamierzacie osiągnąć w ciągu 

całego okresu inkubacji)
bez oceny

Nazwa i miejsce realizacji 

przedsięwzięcia bez oceny

Planowane źródła finansowania
(Skąd weźmiesz pieniądze na finansowanie 

działalności firmy w tym na pokrycie wkładu 

własnego projektu?)
bez oceny

Wartość projektu bez oceny

Spełnienie wymagań konkursu (czy 

zapoznałeś się z dokumentacją konkursową i 

oświadczasz, że spełniasz określone w niej 

wymogi i nie podlegasz wykluczeniu z 

udzielania wsparcia/otrzymania pomocy, w 

szczególności: nie zachodzą przesłanki 

określone w pkt 3 i 35 Ogłoszenia o 

konkursie?) kryterium obligatoryjne
……….. / 1



Kwalifikowalność typu projektu (zgodnie 

z zasadami ujętymi w SZOOP WRPO 2014-

2020 obowiązującym na dzień przyjęcia 

kryteriów m.in.- czy planujesz wzrost 

zatrudnienia pracowników? Ile planujesz 

inwestycji na przygotowywanych terenach 

słaborozwiniętych? Czy skorzystasz z usług 

nowych i/lub ulepszonych? Czy projekt spełni 

zapotrzebowanie ostatecznych odbiorców?)

……….. / 1

Pomoc de minimis (Przystąpienie do 

projektu nie spowoduje przekroczenia przez 

Wnioskodawcę limitu otrzymania pomocy - 

czy otrzymana pomoc de minims nie 

przekracza 200 000 euro (a w przypadku 

przedsiębiorstw prowadzących działalność 

zarobkową w zakresie drogowego transportu 

towarów – 100 000 euro w okresie ostatnich 

trzech lat podatkowych?) kryterium 

obligatoryjne
……….. / 1

Kwalifikowalność wydatków objętych 

projektem (czy planowane przez Ciebie 

wydatki będą zgodne z limitami dla 

określonych kategorii kosztów szczegółowo 

opisanych umowie inkubacji? Czy kwoty są 

wystarczające dla wsparcia planowanych 

inwestycji i zostaną wykorzystane zgodnie z 

planowanymi założeniami?) kryterium 

obligatoryjne
……….. / 1



Charakter projektu (czy projekt nie został 

ukończony przed przystąpieniem do niego? 

Zgodność z przepisami

art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r.)  kryterium obligatoryjne
……….. / 1

Realizacja zasad zrównoważonego 

rozwoju (czy projekt zapewnia: 

przestrzeganie wymogów ochrony 

środowiska,

efektywne gospodarowanie zasobami, 

dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie

jego skutków, zachowanie różnorodności 

biologicznej, odporność na klęski żywiołowe

oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie 

ryzykiem związanym z ochroną środowiska ) 

kryterium dodatkowe
……….. / 1

Zgodność z Regionalnymi Inteligentnymi 

Specjalizacjami (czy projekt wpisuje się w 

RIS: Biosurowce i żywność dla świadomych 

konsumentów, Wnętrza przyszłości, Przemysł 

jutra, Rozwój oparty na ICT, Nowoczesne 

technologie medyczne - szczegółowo opisane 

m.in. na 

http://www.strategor.pl/Image/files/Wielkop

olskie%20Inteligentne%20Specjalizacje.pdf) 

kryterium dodatkowe
……….. / 1



Gotowość projektu do realizacji (Czy 

Projekt wymaga uzyskania decyzji 

urzędowych, ale jeszcze ich nie uzyskał? Czy 

Projekt wymaga uzyskania decyzji 

urzędowych i posiada wszystkie ostateczne 

decyzje dla całego zakresu inwestycji? Czy 

Projekt nie wymaga uzyskania decyzji 

budowlanych?) Punkty w ramach kryterium 

zostaną przyznane, jeżeli ostateczna decyzja 

urzędowa zostanie dołączona do wniosku - 

kryterium dodatkowe

8-otrzymuje 

przedsiębiorstwo, 

które do wniosku 

dołączyło 

prawomocne decyzje 

na całość inwestycji                                                                                                                                                          

…………./8

Przedmiot projektu obejmuje wdrożenie 

innowacji parametrów technicznych/ 

funkcjonalnych związanych ze 

świadczonymi usługami (zgodnie z 

Definicja innowacji zgodna z wymaganiami 

konkursu/wg. podręcznika Oslo Manual: 

wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego 

produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub 

istotnie ulepszonego procesu, nowej metody 

marketingu lub nowej metody organizacji w 

zakresie praktyk biznesowych, organizacji 

miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem) 

kryterium dodatkowe

1-otrzymuje 

Wnioskodawca, który 

w ramach projektu 

planuje wdrożyć 

jeden typ innowacji

2- otrzymuje 

Wnioskodawca, który 

w ramach projektu 

planuje wdrożyć 

więcej niż jeden typ 

innowacji                                                   

…………./2

Aspekty innowacyjności/nowe 

technologie
(Czy firma oparta jest na wiedzy? Czy posiada 

aspekty innowacyjne? Wykorzystuje nowe 

technologie? bez oceny



Korzystanie z udostępnionej powierzchni 

biurowej
(Wskaż ile godzin i dni w tygodniu zamierzasz 

korzystać z możliwości użytkowania 

powierzchni biurowej w WIE)
bez oceny


