
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA –  edycja II” 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Centrum sieci 

 

WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU 
 
Pieczątka Realizatora projektu 

Indywidualny Numer Formularza  
Data i godzina wpływu  
Podpis przyjmującego  

Tytuł projektu „NAUKA –  STA Ż – GOSPODARKA – edycja II”  

Nr umowy   UDA-POKL.08.02.01-18-008/13 

Projektodawca INNpuls Sp. z o.o.  

KRYTERIA FORMALNE 

Lp.  Lp. Nazwa   

I 
Dane 
podstawowe 

1. 
Pełna nazwa 
przedsiębiorstwa 

 

2. NIP  3. REGON  

4. Forma prawna   

5. 

Imię i nazwisko 
osoby/osób 
uprawnionej/-ych do 
reprezentacji (wg KRS, 
wpisu w CEIDG itp.) 

 

6. Numer (z nazwą) 
określający przedmiot 
przeważającej 
działalności wg PKD 

 

7. Nr tel. stacjonarnego  8. Nr faksu  

9. E-mail  10. Adres strony www  

9. 
Wielkość 
przedsiębiorstwa 

 mikro 

 małe 

 średnie 

 duże 

II 
Adres 
przedsiębiors
twa  

1. Ulica   

2. Nr domu   3. Nr lokalu  

4. Miejscowość   5.  Kod pocztowy  

6. Powiat   

7. Województwo   

8. Obszar 
 miejski 

 wiejski 

9. 
Adres jednostki 
organizacyjnej na 
Podkarpaciu1 

  

III 
Dane osoby 
do kontaktu 

1. Imię i nazwisko   

2. Nr tel. stacjonarnego  

3. Nr tel. komórkowego  

4. Adres e-mail  

IV 
Status 
Przedsiębiors
twa  

1. 

Obszar działalności 
przedsiębiorstwa 
wpisujący się w branże 
strategiczne woj. 
podkarpackiego, objęte 
projektem  

BRANŻA:  

 elektromaszynowa, w tym lotnicza 

 chemiczna 

 spożywcza 

 informatyczna  

 turystyczna 

 zdrowie 

 eko-technologie 

 energooszczędne budownictwo 



 

 

 

 
 
 

……………………………………………………….………….. 
Miejscowość, data 

 
 

……………………………………………………….………….. 
Pieczęć firmowa, pieczęć imienna  

osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 

Załączniki: 
Załącznik nr 1: Oświadczenia Przyjmującego na staż. 
Załącznik nr 2: Wykaz projektów badawczo-rozwojowych (jeśli dotyczy). 
Załącznik nr 3: Wykaz prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez jednostkę (jeśli dotyczy). 
Załącznik nr 4: Aktualny wyciąg z KRSu lub z CEDiIG. 

                                                                                                                                                         
1 Dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw posiadających siedzibę główną poza województwem podkarpackim.  
2 W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić i złożyć Załącznik nr 2.  
3 W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić i złożyć Załącznik nr 3 oraz podać nazwę jednostki.  

Nr PKD: 

Opis PKD: 

2. 

Czy przedsiębiorstwo w 
ciągu ostatnich 2 lat 
realizowało  projekty 
badawczo-rozwojowe – 
wewnątrz firmy, we 
współpracy z 
jednostkami b+r lub 
innymi firmami  

 TAK2 

 NIE 

3.  

Czy przedsiębiorstwo 
posiada wewnętrzną 
jednostkę (laboratorium, 
centrum badawczo-
rozwojowe) do prac 
badawczych związanych 
z nowymi technologiami, 
produktami itp.?   

 TAK3 

 NIE  

4. 

Czy przedsiębiorstwo 
posiada certyfikaty 
jakości, patenty, 
chronione znaki 
towarowe itp.? 

 TAK (jakie?) 
………………………………………………………………………………………….. 

 NIE 

V  
Staż w 
projekcie   

1.  
Preferowana tematyka 
Stażu 

 

2. 

Potencjał i zasoby jakie 
oferuje przedsiębiorstwo 
w ramach stażu (np. 
eksperci, lokalizacja, 
sprzęt) 

 


