
  
  

 

   
 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROCEDURZE KONKURSOWEJ  

W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+”  

 

A. Dane Uczestnika Projektu/Lidera/Kierownika zespołu 
 

Imię i nazwisko, stopień naukowy  

Wydział  

Instytut/Katedra/Zakład  

Dane kontaktowe: e-mail, telefon  

Status wobec Uczelni  

B. Dane Członków Zespołu 

Imię i nazwisko, stopień naukowy  

Wydział  

Instytut/Katedra/Zakład  

Dane kontaktowe: e-mail, telefon  

Status wobec Uczelni  

Imię i nazwisko, stopień naukowy  

Wydział  

Instytut/Katedra/Zakład  

Dane kontaktowe: e-mail, telefon  

Status wobec Uczelni  

Imię i nazwisko, stopień naukowy  

Wydział  

Instytut/Katedra/Zakład  

Dane kontaktowe: e-mail, telefon  

Status wobec Uczelni  

C. Opis Członków Zespołu oraz ich doświadczenia (w tym w zakresie kierowania projektami 
B+R, wdrażania wyników prac B+R i komercjalizacji) 

 

 

 

 



  
  

 

   
 

 

 

D. Wskazanie roli poszczególnych Członków Zespołu w Projekcie 

 

 

 

 

 

 

E. Opis Projektu 

 Opis wyników prac B+R 

 Określenie rodzaju wyniku 

 Informacja nt. dotychczasowego finansowania prac B+R (w tym szacunkowa wysokość nakładów) 

 Poziom gotowości technologii 

 Poziom ochrony własności intelektualnej 

 Cel i planowane efekty realizacji projektu (prac przedwdrożeniowych) 

 Informacja o ograniczeniach w zakresie komercjalizacji (współwłasność lub inne) 

 

 

 

 

F. Informacja o zapotrzebowaniu rynkowym na wyniki Projektu 

 Główny problem  lub potrzeba rynkowa jaka ma być rozwiązana dzięki pomysłowi 

 Jak obecnie rynek radzi sobie z tym  problemem/potrzebą 

 Pozostałe problemy i potrzeby rynkowe jakie rozwiązuje pomysł 

 Opis potencjalnych korzyści dla klientów 

 

 

 

G. Zakres i harmonogram prac w Projekcie 

 Opis koniecznych do zrealizowania działań mających na celu przygotowanie wyników badań do 
komercjalizacji 

 

 

 

 

 



  
  

 

   
 

H. Budżet Projektu  

Kategoria: Wydatki na zakup 
środków trwałych, wyposażenia 
laboratoryjnego, oprogramowania i 
licencji na oprogramowanie 

Szacowana kwota netto/brutto 

 

 

 

 

Kategoria: Wydatki na zakup 
materiałów i surowców 

Szacowana kwota netto/brutto 

 

 

 

 

Kategoria: Koszty aparatury 
naukowo-badawczej (odpisy 
amortyzacyjne, koszty odpłatnego 
korzystania z aparatury) 

Szacowana kwota netto/brutto 

 

 

 

 

Kategoria: Wydatki na zakup usług 
badawczych, analiz, raportów oraz 
ekspertyz 

Szacowana kwota netto/brutto 

 

 

 

 

Kategoria: Wydatki na zakup 
opracowań, wydawnictw, usług 
informatycznych oraz dostępu do 
zbiorów informacji 

Szacowana kwota netto/brutto 

 

 

 

 

I. Informacja nt. możliwości komercjalizacji 

 Czy jest nawiązana współpraca z firmą potencjalnie zainteresowaną komercjalizacją wyników projektu 
(licencja, zakup, wejście udziałowe)? 

 Czy Uczestnicy zespołu biorą pod uwagę możliwość założenia spółki spin-off? 



  
  

 

   
 

 

 

 

 

J. Informacja w zakresie dodatkowego wsparcia w ramach Projektu 

 Informacja o potrzebie uczestnictwa w imprezach targowo-wystawienniczych, wizytach studyjnych, udziału 
w spotkaniach typu science to business, śniadaniach biznesowych, doradztwie w ramach Punktu 
Konsultacyjnego 

 

 

K. Oświadczenia i podpisy 

 
Potwierdzam prawdziwość podanych powyżej informacji. 

 

 

 

Zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w 
procedurze konkursowej w ramach projektu Inkubator 

Innowacyjności+ i akceptuję jego zapisy. 

 

 

Oświadczam/y , że Przedmiot zgłoszenia nie jest objęty 
postępowaniem o zastrzeżenie praw własności 

przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej 
przez inny/e podmiot/y lub osobę/y. 

 

Oświadczam/y , że zgłoszony pomysł nie jest 
przedmiotem prowadzonej przez uczestnika/zespół 

działalności gospodarczej. 

 

Oświadczamy, że prawa majątkowe opisanego 
Przedmiotu zgłoszenia należą w minimum 50% do 

niego/zespołu lub Uczelni 

 

 


