Zwiększenie skali komercjalizacji na
rynkach światowych wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych
polskich firm
wniosek o finansowanie projektu

1.1 Numer konkursu

zdefiniowany dla konkursu

1.2 Nazwa Programu
Krajowego

GO_GLOABAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na
rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac
rozwojowych polskich firm

zdefiniowany dla
konkursu

WND-GO_GLOBAL.PL(nr /nr)-_ _ _ _/2015

1.3 Numer wniosku o finansowanie

Data złożenia wniosku

Numer naboru

2. Podstawowe informacje o projekcie
Tytuł projektu
2.1 Tytuł projektu (PL)

2.2 Tytuł projektu (ENG)

Krótki opis projektu
2.3 Krótki opis projektu (PL)

2.4 Krótki opis projektu (ENG)

Słowa kluczowe
2.5 Słowa kluczowe (PL)

2.6 Słowa kluczowe (ENG)

2.7 Dziedziny nauki i techniki wg OECD
2.7.1 Dziedzina

2.7.2 Dyscyplina

2.7.3. Dyscyplina szczegółowa

2.8 Przyporządkowanie sektora działalności gospodarczej przedmiotu projektu do klasyfikacji Eurostatu
(jeden do wyboru)
 zaawansowana technika
 średnio-zaawansowana
 usługi zaawansowanej
w przemyśle
technika w przemyśle
techniki
2.9 Dział gospodarki wg NACE Rev. 2 (zgodny z przedmiotem działalności zawartym w formularzu KRS w
Dziale 3 Rubryka 1 i zgodne z przedmiotem projektu) wg klasyfikacji Eurostatu
a) zaawansowana technika w przemyśle
 21. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych
 26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
b) średnio-zaawansowana technika w przemyśle
 20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
 25.4 Produkcja broni i amunicji
 27. Produkcja urządzeń elektrycznych
 28. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
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 29. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
 30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych

c) usługi zaawansowanej techniki
 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
nagrań dźwiękowych i muzycznych
 60. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
 61. Telekomunikacja
 62. Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i
działalności powiązane
 63. Działalność usługowa w zakresie informacji
 72. Badania naukowe i prace rozwojowe
2.10 Klasyfikacja szczegółowa PKD związana z przedmiotem projektu
Sekcja

Dział

Grupa

Klasa

Podklasa

2.11 Klasyfikacja NABS
2.12 Okres realizacji projektu

3. Podstawowe informacje o wnioskodawcy
3.1 Dane identyfikacyjne
Nazwa
REGON
NIP
KRS
PKD głównej
działalności
3.2 Forma prawna oraz status przedsiębiorcy
Forma prawna
Status wnioskodawcy
3.3 Dane kontaktowe
3.3.1 Adres siedziby
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Poczta
Strona internetowa
wnioskodawcy
3.3.2 Adres do korespondencji
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
3|S t r o n a

sumakontrolna:98721947-210-4897

Kod pocztowy
Miejscowość
Poczta
Adres e-mail
3.4 Reprezentacja Wnioskodawcy (zgodna z KRS)
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Nr telefonu
Adres e-mail
3.5 Kierownik projektu - osoba wyznaczona do kontaktu z Centrum
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Nr telefonu
Adres e-mail

4. Cel i uzasadnienie biznesowe projektu
4.1 Cel projektu
4.1.1 Cel główny projektu (PL)

4.1.2 Cel główny projektu (ENG)

4.1.3 Cele szczegółowe projektu
4.1.3.1 Cele krótkookresowe

4.1.3.3 Cele długookresowe

4.1.3.2 Cele krótkookresowe (ENG)

4.1.3.4 Cele długookresowe (ENG)

4.2 Charakterystyka projektu
4.2.1 Opis przeprowadzonych badań naukowych, prac badawczych lub rozwojowych w wyniku których
powstała oferowana technologia (internacjonalizowany produkt/usługa) (PL)

4.2.2 Opis przeprowadzonych badań naukowych, prac badawczych lub rozwojowych w wyniku których
powstała oferowana technologia (internacjonalizowany produkt/usługa) (ENG)
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4.2.3 Opis oferowanej technologii, uwzględniający opis stanu aktualnej techniki w obszarze opisywanej
technologii, na podstawie której opracowano dany produkt/usługę (PL)

4.2.4 Opis oferowanej technologii, uwzględniający opis stanu aktualnej techniki w obszarze opisywanej
technologii, na podstawie której opracowano dany produkt/usługę (EN)

4.2.5 Opis kluczowych cech i funkcjonalności przedmiotu projektu (oferowanego produktu/usługi) (PL)

4.2.6 Opis kluczowych cech i funkcjonalności przedmiotu projektu (oferowanego produktu/usługi) (ENG)

4.2.7 Wyszczególnienie działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu w podziale na kategorie
kosztów kwalifikowanych (w ramach kategorii wydatków E, Op, O) wraz z charakterystyką,
uzasadnieniem i wysokością poszczególnych wydatków planowanych do poniesienia w ramach danej
kategorii wydatków. (PL)

4.2.8 Wyszczególnienie działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu w podziale na kategorie
kosztów kwalifikowanych (w ramach kategorii wydatków E, Op, O) wraz z charakterystyką,
uzasadnieniem i wysokością poszczególnych wydatków planowanych do poniesienia w ramach danej
kategorii wydatków. (ENG)

4.2.9 Uzasadnienie wysokości wnioskowanego finansowania

4.2.10 Ocena stopnia złożoności/trudności/czasochłonności osiągnięcia celów projektu ze wskazaniem
głównych czynników, które mogą sprzyjać bądź utrudniać planowaną internacjonalizację przedmiotu
projektu

4.2.11 Opis członków zespołu realizującego projekt (PL)
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4.2.12 Opis członków zespołu realizującego projekt (ENG)

TAK 
4.2.13 Projekt realizowany z Partnerem Centrum

NIE 

4.3 Charakterystyka rynkowa przedmiotu projektu
4.3.1 Dotychczasowa działalność związana z przedmiotem projektu

4.3.2 Planowane działania związane z rozwojem firmy

4.3.3 Prognoza wysokości sprzedaży przedmiotu projektu w okresie najbliższych dwóch lat po
zakończeniu projektu

4.3.4 Charakterystyka rynku i konkurencji dla przedmiotu projektu (produktu/usługi)

4.3.5 Link do strony internetowej Wnioskodawcy/produktu/usługi

4.3.6 Aspekty innowacyjne przedmiotu projektu (oferowanego produktu/usługi) (PL)

4.3.7 Aspekty innowacyjne przedmiotu projektu (oferowanego produktu/usługi) (ENG)
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4.3.8 Zakładane docelowe rynki internacjonalizacji (ekspansji zagranicznej) przedmiotu projektu z
podaniem uzasadnienia w układzie geograficznym i planowanych grup docelowych (PL)

4.3.9 Zakładane docelowe rynki internacjonalizacji (ekspansji zagranicznej) przedmiotu projektu z
podaniem uzasadnienia w układzie geograficznym i planowanych grup docelowych (ENG)

4.3.10 Planowany model biznesowy działalności na rynkach międzynarodowych

4.3.11 Analiza SWOT
Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

4.3.12 Analiza SWOT (ENG)
Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

4.3.13 Analiza strukturalna sektora (model pięciu sił Portera) (PL)
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4.3.14 Analiza strukturalna sektora (model pięciu sił Portera) (ENG)

4.3.15 Ochrona własności intelektualnej przedmiotu projektu (produktu/usługi)

5. Budżet projektu
5.1.HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU
Termin

Tytuł zadania

Miesiąc rozpoczęcia

Miesiąc zakończenia

1

Opracowanie strategii
ekspansji na rynek …

np. początek 1 miesiąca

np. koniec 3 miesiąca

2

Weryfikacja opracowanej
strategii

np. początek 4 miesiąca

np. koniec 6 miesiąca

Koszty ogółem

Finansowanie NCBR
zł

Wkład własny

%

%

Razem

5.2 KOSZTORYS PROJEKTU
Kategorie kosztów
Zadanie
1
2
Suma
%
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E

Op

O

Koszt
ogółem
1=2+3

Finansowanie
Centrum
2

Wkład
własny
3

100%
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Oświadczenia
 Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nierzetelnych, pisemnych oświadczeń
co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5”.
 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zasady.
Oświadczam, że
 zadania objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł i
wnioskodawca nie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł
 wnioskodawca nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i
innych należności publicznoprawnych
 Oświadczam, że wnioskodawca nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku
likwidacji lub postępowania upadłościowego.
 Oświadczam, że wnioskodawca zapewni wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową
realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.
 Oświadczam, że projekt nie został rozpoczęty i nie będzie rozpoczęty wcześniej, niż dnia następującego po
dniu złożenia niniejszego wniosku o finansowanie.
 Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Centrum lub inny
uprawniony podmiot.

Załączniki
1.

Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
 formularze urzędowe wydane zgodnie z odrębnymi przepisami przez podmioty, które udzieliły
Wnioskodawcy pomocy de minimis (załączyć plik w formacie PDF)
albo (gdy Wnioskodawca nie otrzymał pomocy de minimis w ww. okresie) składa:
 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go lat (załączyć plik w formacie PDF - wzór do pobrania)

2.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załączyć plik w formacie PDF
– wzór do pobrania)

3.

Pełnomocnictwo wystawione dla osoby upoważnionej do reprezentacji Wnioskodawcy, podpisane przez
osobę/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym. (załączyć plik w formacie PDF) –
fakultatywny załącznik

4.

List intencyjny lub inna forma potwierdzenia zakwalifikowania się przez Wnioskodawcę do programu
akceleracyjnego prowadzonego przez Partnera Centrum w zakresie realizacji programu GO_GLOBAL.PL.
(załączyć plik w formacie PDF) – fakultatywny załącznik
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5.

Oświadczenie dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu (załączyć plik w
formacie PDF – wzór do pobrania)
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