
Projekt  pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”  
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 

Formularz zgłoszeniowy do Zadania nr 2 (usługi bada wcze) dla przedsi ębiorstwa 

 
DANE OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

Lp.  Pytanie  Odpowied ź pole ukryte/  
nie ukryte  

1 Pełna nazwa przedsiębiorstwa wpisz Pole nieukryte 
 

 
PREFERENCJE PRZEDSIEBIORSTWA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY 
 

Lp.  Pytanie  Odpowied ź pole ukryte/  
nie ukryte  

2 
Preferowane  obszary prowadzonych badań/ 
dyscyplin naukowych w ramach wypracowania 
raportu wdrożeniowego 

wpisz Pole nieukryte 

3 Przedmiot umowy   wpisz Pole nieukryte 

4 
Preferowane jednostki naukowe, które 
mogłyby wykonać usługę badawczą  

wpisz Pole nieukryte 

5 

Czy przedsiębiorstwo planuje wdrożyć 
opracowane w ramach współpracy 
innowacyjne rozwiązanie/a, technologie, 
produkty itp.?  

wybierz 1 pozycję 
□ NIE 
□ TAK 

Pole nieukryte 

 
DANE TELEADRESOWE OSOBY WYPEŁNIAJ ĄCEJ FORMULARZ DLA PRZEDSI ĘBIORSTWA 

 

Lp.  Pytanie  Odpowied ź pole ukryte/  
nie ukryte  

6 Imię i nazwisko wpisz Pole ukryte 
7 Stanowisko pracy, funkcja wpisz Pole ukryte 
8 Telefon kontaktowy, faks wpisz Pole ukryte 
9 Adres poczty elektronicznej (e-mail) wpisz Pole ukryte 

 

INFORMACJE DO ZAAKCEPTOWANIA 

Po wypełnieniu a przed ostatecznym zatwierdzeniem elektronicznego formularza należy sprawdzić poprawność 
wprowadzonych danych. Pod każdą zakładką elektronicznego formularza pojawia się możliwość edycji 
wpisanych danych. 
 
Następnie pojawiają się pola, których odznaczenie jest obowiązkowe. Niezaakceptowanie powyższych 
warunków jest tożsame z rezygnacją udziału w Projekcie pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”. 
 
�  Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z Regulaminem w ramach udziału w Projekcie pn. „Z nauki do 

biznesu – II edycja” i zaakceptowałem/am jego warunki.  

�  Oświadczam, iż przedsiębiorstwo, które reprezentuję, nie uczestniczy w wypracowaniu raportu 
wdrożeniowego z tego samego zakresu w ramach innego projektu VIII Priorytetu POKL. 

�  Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż z uwagi na ograniczoną liczbę ostatecznych uczestników Projektu 
pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”, wypełnienie niniejszej deklaracji nie gwarantuje udziału w Zadaniu nr 2 
(usługi badawcze).  



Projekt  pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”  
 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

�  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku przedsiębiorstwa, które reprezentuję, do celów związanych  
z realizacją i promocją Projektu pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”. 

�  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji 
Projektu pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

�  Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych, 
potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym. 

�  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt pn. „Z nauki do biznesu – II edycja” jest 
współfinansowany ze środków unijnych z w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

�  Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych zgodnie z zapisami Regulaminu – załącznik nr 3 – formularz 
zgłoszeniowy do Zadania nr 2 (usługi badawcze) dla przedsiębiorstwa.  

 
Na końcu jest możliwość wydruku uzupełnionego formularza, a następnie zatwierdzenia danych.  


