Informacje na potrzeby ewaluacji

Dane identyfikacyjne
Rok rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy*
Czy w Państwa podmiocie osoba prawna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem posiada co
najmniej 50% akcji?
□ tak
□ nie
*(jeżeli rok rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy to
2017 r. ale Wnioskodawca posiada udziałowca lub
akcjonariusza, który jest osobą prawną, i który posiada
co najmniej 50% akcji/udziałów we Wnioskodawcy to
prosimy o wypełnienie poniższej tabeli danymi dla tej
osoby prawnej)
Rok rozpoczęcia działalności osoby prawnej będącej
udziałowcem lub akcjonariuszem Wnioskodawcy w
konkursie BRIdge Alfa posiadającym co najmniej 50%
akcji/udziałów we Wnioskodawcy
Nazwa
NIP
REGON
Imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawie poniższych
danych:
Mail kontaktowy w sprawie poniższych danych:
Telefon kontaktowy w sprawie poniższych danych:
Czy w ciągu 3 ostatnich lat Państwa podmiot inwestował w przedsiębiorstwa typu spin-off/ spinout?
□

□

Tak

nie

Liczba wszystkich przedsiębiorstw, które posiadali Państwo w portfelu inwestycyjnym w danym
roku (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

Liczba przedsiębiorstw o charakterze technologicznym i life science (kwalifikujących się do udziału
w instrumencie Bridge Alfa), które posiadali Państwo w portfelu inwestycyjnym
(szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

w tym liczba przedsiębiorstw realizujących prace B+R (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

Informacje na potrzeby ewaluacji
Udział wartości Państwa inwestycji w przedsiębiorstwa o charakterze technologicznym i life
science (kwalifikujących się do udziału w instrumencie Bridge Alfa) w Państwa inwestycjach
w danym roku (%)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

Udział procentowy przedsiębiorstw, które wspierają Państwo w ramach swojego portfela
wyłącznie ze środków prywatnych (tj. niepublicznych), w liczbie wszystkich wspartych przez
Państwa podmiot przedsiębiorstw w danym roku- do 3 lat przed złożeniem wniosku
(%)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

Wyjaśnienia dot. wypełniania
Rok n - rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku danych liczbowych (szt., % i PLN) podawanych w rozbiciu na poszczególne lata, jeśli:
 uzyskana w danym roku wartość była równa zero, należy wpisać – 0,
 w danym roku podmiot jeszcze nie istniał, należy wpisać – 0.

