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Formularz zgłoszeniowy  kandydata do tytułu “Poznaoski Lider Przedsiębiorczości” 

w kategorii STARTUP 

CZĘŚĆ A 

Dane o przedsiębiorstwie 

1. Pełna nazwa firmy zgodna z dokumentem rejestracyjnym

2. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej

3. Forma prawna

4. Nazwa właściciela/i podmiotu oraz udział we własności

5. Organ, w którym firma jest zarejestrowana,

numer rejestracyjny dokumentu,

data wystawienia, miasto

6. Adres siedziby firmy:

ulica i nr domu, kod pocztowy,

miejscowośd, gmina,

nr tel., e-mail, http://

7. Numer NIP

8. Numer REGON

9. Dane osoby/ osób kierującej firmą

nr tel.

e-mail

10. Dane osoby upoważnionej w firmie do kontaktu

z organizatorami Konkursu

nr tel.

e-mail

11. Liczba zatrudnionych osób w firmie
Forma zatrudnienia/liczba osób
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CZĘŚĆ B 

Informacje dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności 

Przedstaw firmę i profil jej działalności 

Przedstaw model biznesowy (określ przychody i koszty działalności firmy, wskaż źródła finansowania realizowanych 
przedsięwzięd, określ skalowalnośd inwestycji, przedstaw spodziewane rezultaty i opisz przewidywaną efektywnośd 
wdrażania produktu) 
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Informacje dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności 

Wskaż i uzasadnij na jakim etapie znajduje się realizowane przedsięwzięcie (faza koncepcyjna/projektowa, wersja 
testowa/wdrożeniowa, produkt już wprowadzony na rynek) 

Przedstaw zespół zaangażowany w projekt (wskaż dotychczasowe doświadczenie zespołu w obszarze związanym z 
przedsięwzięciem, określ stopieo adekwatności i komplementarności kompetencji zespołu) 

Informacje dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności 

(zdefiniuj problemOpisz produkt   i potrzeby użytkowników na które odpowiada produkt, 
opisz funkcjonalnośd produktu, określ stopieo dopasowania produktu do potrzeb użytkowników, wskaż przewagę 
konkurencyjną, określ innowacyjnośd stosowanych rozwiązao w stosunku do rozwiązao 
krajowych/europejskich/światowych) 
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Informacje dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności 

Określ rynek docelowy (określ przewidywane zapotrzebowanie rynku jeżeli to możliwe wskaż liczbę udokumentowanych 
użytkowników mierzoną np. liczbą wejśd na stronę, liczbą fanów na portalach społecznościowych, liczbą pobrao aplikacji 
itp., jeżeli posiadasz przedstaw referencje od klientów oraz posiadane porozumienia partnerskie, określ kanały dotarcia 
do klienta, wskaż czy użytkownikami oferowanych rozwiązao w sposób szczególny mogą byd mieszkaocy Poznania 
i Powiatu Poznaoskiego) 

Wymagane załączniki 

Prosimy o załączenie następujących dokumentów 

 skan podpisanego dokumentu „Oświadczenia kandydata do tytułu PLP” (podpisany oryginał

dokumentu należy przesład pocztą lub dostarczyd osobiście do organizatora Konkursu)

 aktualny odpis KRS lub odpowiedni dokument z innego rejestru

 inne dokumenty (np. kopie certyfikatów, patentów, nagród, referencje, wstępne
sprawozdanie finansowe za rok 2019, itp.)

Inne załączniki 

Uwagi* Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w "Oświadczeniach kandydata do tytułu PLP".
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