Regulamin projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie
i Podkarpaciu”
Rozdział I Informacje ogólne
§1
Informacje o Projekcie
1. Projekt „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu” realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Oś priorytetowa 3 – Kapitał dla innowacji;
Działanie 3.3 – Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.1. –
Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR).
3. Projekt realizowany jest przez Lubelską Fundację Rozwoju (Lider Projektu) w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem B-4 (Partner Projektu) na podstawie umowy nr UDA-POIG.03.03.01-00019/09-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Biura Projektu zlokalizowane są w:
 Lublinie, przy ul. Rynek 7 (siedziba Lidera), tel. (81) 743 65 43;
 Rzeszowie ul. Sokoła 4a/2 (siedziba Partnera), tel. (17) 853 27 24.
5. Okres realizacji Projektu 01.01.2010 – 31.12.2012.
6. Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar całej Polski.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady udziału w projekcie „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i
Podkarpaciu”
2. W celu wzmocnienia przekazu marketingowego, określenia ponadregionalnego i otwartego
charakteru Projektu oraz rynkowego pozycjonowania przedsięwzięcia używana jest nazwa
„Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu” oraz jej skrót „WSAB”.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Lidera po uprzednim uzgodnieniu z
Partnerem– Lubelskiej Fundacji Rozwoju.
4. Lider zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu w szczególności w sytuacji
zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.lfr.lublin.pl lub
www.b4.org.pl, www.wsab.org.pl oraz w Biurach Projektu w Lublinie i w Rzeszowie.
§3
Podstawowe pojęcia
1. Kandydat – osoba zainteresowana udziałem w projekcie.
2. Uczestnik Projektu – osoba fizyczna lub prawna zakwalifikowana do udziału w projekcie.
3. Uczestnik Sieci – zarejestrowany we WSAB Uczestnik Projektu: Inwestor i/lub Projektodawca.
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4. Inwestor – osoba fizyczna lub osoba prawna zarejestrowana w bazie WSAB, deklarująca udział
w projekcie poprzez wsparcie kapitałowe (w kwocie co najmniej 50 tys. – wartości materialne,
niematerialne, prawne) i/lub merytoryczne zgłaszanych do sieci Projektów. Status inwestora
posiadają również:
 fundusz zalążkowy (seed capital) – inwestor instytucjonalny,
 fundusz venture capital (VC) – inwestor instytucjonalny,
 fundusz private equity (PE) – inwestor instytucjonalny,
 oraz przedsiębiorstwo technologiczne – inwestor korporacyjny.
3. Projektodawca (Pomysłodawca) – osoba prawna bądź osoba fizyczna (obecny lub potencjalny
przedsiębiorca), będąca właścicielem i/lub autorem Projektu (w szczególności innowacyjnego)
poszukująca wsparcia merytorycznego/kapitałowego ze strony Inwestora.
4. Projekt – wstępnie opracowana koncepcja przedsięwzięcia przedstawiona w formie
szczegółowego opisu zawartego w zgłoszeniu Projektu dostępnego na stronie www.wsab.org.pl
i/lub biznesplanu Projektu.
5. Biznesplan – szczegółowy opis obejmujący min. plan realizacji Projektu wraz z określeniem
celów, planowanych nakładów finansowych oraz sposobu ich wykorzystania.
6. Koordynator Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu (Koordynator WSAB) – przedstawiciel
LFR zarządzający działalnością Sieci.
§4
Obowiązki Uczestników Projektu
1. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do:
 przestrzegania niniejszego regulaminu;
 stosowania się do ustalonego harmonogramu i terminarza usług;
 poddania się zasadom monitoringu i wypełniania ankiet ewaluacyjnych;
 bieżącego informowania Koordynatora WSAB o rozwoju i stanie
w szczególności o zakończeniu negocjacji i podpisaniu umów inwestycyjnych.

negocjacji,

§5
Zasady zachowania poufności
1. Wszelkie dane dotyczące Uczestników Projektu są danymi poufnymi, przechowywanymi
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Inwestor zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim zgłoszonych pomysłów i
biznesplanów bez uprzedniej pisemnej zgody Projektodawcy zgłaszającego Projekt.
3. Inwestor zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszystkich Projektów, do
których uzyskał dostęp w ramach uczestnictwa w Sieci.
4. Projektodawca może uzależnić przekazanie Inwestorowi szczegółowego biznesplanu od
dodatkowego zobowiązania Inwestora do zachowania poufności według warunków określonych
przez Projektodawcę w stosownej umowie.
5. Osoby współpracujące z Inwestorem i mające dostęp do informacji będących tajemnicą
Projektodawcy muszą również zobowiązać się do zachowania poufności według warunków
określonych przez Projektodawcę w stosownej umowie.
6. Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania
informacji uzyskanych w trakcie realizacji projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i
Podkarpaciu”, w tym także zamieszczonych na stronie projektu www.wsab.org.pl, oraz za
efekty współpracy Inwestorów i Projektodawców.
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Rozdział II Usługi dla uczestników projektu zarejestrowanych w sieci WSAB
§1
Zasady działania Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu
1. Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu to przedsięwzięcie, które powstało
w oparciu o
doświadczenia istniejącej od 2007 roku Lubelskiej Sieci Aniołów Biznes (LSAB) utworzonej
przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem B-4.
2. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania obecnym
lub przyszłym przedsiębiorcom, inicjującym i rozwijającym innowacyjne przedsięwzięcia na
terenie RP.
3. WSAB stanowi ponadregionalną platformę współpracy, służącą nawiązywaniu kontaktów
pomiędzy Inwestorami a Projektodawcami.
4. Działania WSAB z jednej strony są skierowane do projektodawców (pomysłodawców), czyli
osób, które mają pomysł na biznes, czy przedsiębiorców, szczególnie na etapie start-up,
poszukujących zewnętrznego kapitału na ekspansję i wzmocnienie swojej pozycji na rynku. Z
drugiej zaś, WSAB gromadzi Inwestorów (potencjalnych Aniołów Biznesu), dysponujących
kapitałem inwestycyjnym oraz odpowiednim doświadczeniem biznesowym w branży, którzy są
gotowi do finansowania innowacyjnych pomysłów/projektów, oczekując zysku i
ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.
5. W celu doprowadzenia do bezpośredniej prezentacji ofert inwestycyjnych Projektodawców
potencjalnym Inwestorom, WSAB organizować będzie spotkania na wniosek zainteresowanej
strony.
6. Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu na wniosek Projektodawcy bądź Inwestora ustali warunki
spotkań w uzgodnionym przez strony miejscu i terminie.
7. Pierwsze spotkanie Projektodawców z Inwestorem odbywa się z udziałem przedstawicieli
personelu WSAB.
8. W trakcie realizacji projektu Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu nie prowadzi działalności
doradczej dla Inwestorów w zakresie oceny Projektów i nie bierze odpowiedzialności za skutki
ich ewentualnych decyzji inwestycyjnych odnośnie do jakichkolwiek przedsięwzięć.
9. Informacje o bieżącej działalności WSAB oraz wszelkich przedsięwzięciach realizowanych
przez Sieć przedstawiane będą na stronie internetowej sieci (www.wsab.org.pl).
§2
Zasady uczestnictwa we Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu
1. Kandydat dokonuje zgłoszenia swojego udziału w sieci poprzez dokonanie czynności
rejestracyjnych, tj.:
 wypełnienie i odesłanie właściwego kwestionariusza: „Kwestionariusz Inwestora”/
„Kwestionariusz Projektodawcy” znajdującego się na stronie www.wsab.org.pl,
 potwierdzenie treści właściwego kwestionariusza wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu
poprzez złożenie na nich swojego własnoręcznego podpisu w biurze Projektu; po
uzgodnieniu z Koordynatorem WSAB możliwe jest przesłanie podpisanych dokumentów
pocztą bądź kurierem.
2. Decyzję o przyjęciu Kandydata do Sieci podejmuje Koordynator WSAB.
3. Po przyjęciu do WSAB Kandydat uzyskuje status Uczestnika Projektu dzięki czemu ma dostęp
do informacji zawartych w bazie danych WSAB (informacje o Inwestorach i Projektach).
4. Uczestnicy Projektu, którzy wypełnią kwestionariusz w sposób uniemożliwiający właściwą
ocenę potencjału przedsięwzięcia pod kątem oczekiwań Inwestorów, zostaną zarejestrowani
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5.

6.
7.

8.

warunkowo. Informację o charakterze rejestracji (warunkowa/poprawna) Uczestnicy otrzymają
wraz z hasłem i loginem do Sieci na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
W przypadku rejestracji warunkowej w ciągu 90 dni od daty rejestracji należy uzupełnić
brakujące dane. Po upływie terminu nastąpi automatyczne usunięcie niepełnych zgłoszeń
z Sieci.
Uczestnicy Projektu mają prawo do wystąpienia z sieci poprzez złożenie stosownego
oświadczenia, którego wzór jest zamieszczony na stronie www.wsab.org.pl.
W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik przyjęty do Sieci może
zostać z niej usunięty decyzją Koordynatora WSAB, podjętej w porozumieniu z Zarządem
Lubelskiej Fundacji Rozwoju lub Stowarzyszenia B-4.
Uczestnicy Projektu mogą korzystać z bezpłatnych usług opisanych w rozdziale II, paragrafach
3a-3d.
§3
Usługi dla projektodawców

1. W ramach Projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu” Projektodawcy
mogą bezpłatnie skorzystać z następujących usług:
 szkoleń dla Projektodawców
 przygotowania ekspertyz/analiz
 coachingu
 przygotowania opinii o innowacyjności
2. Warunkiem uczestnictwa w oferowanych przez WSAB usługach jest wypełnienie
i dostarczenie (osobiście lub przesłanie pocztą bądź kurierem) do Biura Projektu w Lublinie lub
w Rzeszowie następujących dokumentów:
 adekwatnego formularza zgłoszeniowego/wniosku wraz z podpisaną deklaracją
uczestnictwa w projekcie i oświadczeniami Uczestnika Projektu (załączniki od nr 1 i 3);
 w przypadku ubiegania się o uzyskanie usługi ekspertyzy/analizy, coachingu bądź opinii
o innowacyjności planowanego przedsięwzięcia wymagane jest dodatkowo złożenie
biznesplanu i/lub innych dokumentów, w oparciu o które będzie realizowana usługa;
3. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej LFR www.lfr.lublin.pl,
Stowarzyszenia B-4 www.b4.org.pl, stronie internetowej WSAB www.wsab.org.pl , stronie
internetowej LSAB www.lsab.lublin.pl oraz w Biurze Projektu w Lublinie i Rzeszowie.
4. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać
pocztą/kurierem do Biur Projektu pod adresami wskazanymi w Rozdziale I § 1.
5. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w sposób ciągły podczas trwania Projektu, aż do
skutecznego zrekrutowania odpowiedniej liczby Uczestników Projektu.
6. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuję się chwilę, w której do Biura Projektu w Lublinie
lub Rzeszowie zostanie złożony poprawny formularz zgłoszeniowy.
7. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą
i własnoręcznym czytelnym podpisem potencjalnego Uczestnika Projektu z wymaganymi
załącznikami.
8. W przypadku złożenia niepoprawnych lub niepełnych dokumentów kandydata do uczestnictwa
w szkoleniu wzywa się do ich uzupełnienia.
9. Dopuszcza się poprawianie oczywistych pomyłek w formularzu zgłoszeniowym –
weryfikowanych przez personel Projektu na podstawie dostarczonych dokumentów. Zmiany
zostaną opatrzone parafą osoby dokonującej zmiany.
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10. Proces rekrutacyjny uczestników na szkolenia i otwarte spotkania informacyjne będzie
prowadzony przez Komisję Rekrutacyjną. Komisja dokona kwalifikacji uczestników biorąc pod
uwagę takie kryteria jak: kompletność i poprawność formalną złożonych dokumentów
zgłoszeniowych a także kolejność zgłoszeń (w przypadku dużej liczby chętnych).
11. Decyzje o zakwalifikowaniu się uczestnika do usługi coachingu, analizy/ekspertyz, opinnii o
innowacyjności podejmuje Koordynator WSAB w oparciu o rekomendacje Głównego
specjalisty powstałej na podstawie informacji zawartych w Kwestionariuszu Uczestnika
Projektu oraz formularzu zgłoszeniowym/wniosku o objęcie usługą. Pod uwagę będą brane
m.in. takie kryteria jak: kompletność i poprawność formalna dokumentów zgłoszeniowych,
potencjał rynkowy czy poziom innowacyjności przedsięwzięcia /Projektu a także kolejność
zgłoszeń (w przypadku dużej liczby chętnych).
12. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej zakładany poziom uczestnictwa dla danej usługi
zostanie sporządzona lista rezerwowa Uczestników Projektu.
13. Listy rezerwowe będą tworzone wg kolejności poprawnych zgłoszeń (decyduje data na
Formularzu zgłoszeniowym).
14. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w usłudze, o wynikach rekrutacji,
terminie i miejscu rozpoczęcia Usługi będą informowani telefonicznie i/lub mailowo.
15. LFR/Stowarzyszenie B-4 zastrzegają sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy Uczestników
rekomendowanych do objęcia Usługą w przypadku naruszenia przez niego postanowień
niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku
naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika, Eksperta, lub pracownika biura Projektu,
udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu, lub podejrzenia braku zgodności dokumentów i
działań Uczestnika z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w tym zwłaszcza w
zakresie ochrony wartości intelektualnej praw do patentu, wynalazku itp.
§ 3a
Organizacja szkoleń dla Projektodawców
1. Wsparcie szkoleniowe udzielane będzie na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego.
2. W ramach realizacji Projektu zostanie zorganizowanych 12 czterodniowych szkoleń dla
Projektodawców z następujących bloków tematycznych (łącznie 24 godziny):
 blok tematyczny I – „Finansowanie Projektów innowacyjnych” ,
 blok tematyczny II – „Promocja i marketing Projektów w szczególności o charakterze
innowacyjnym,
 blok tematyczny III – „Ochrona prawna Projektów oraz podatkowe aspekty pozyskiwania
kapitału udziałowego”.
w ramach których w województwie lubelskim i podkarpackim zostanie przeszkolonych 60
Projektodawców.
3. Organizator zapewnia w ramach szkoleń:
 zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe niezbędne do realizacji szkoleń;
 pakiet materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych;
 wyżywienie Uczestników szkoleń (obiad + 2 przerwy kawowe);
 ubezpieczenie NNW;
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4. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezwłocznie po
rozpoczęciu zajęć (organizator szkoleń w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie
możliwość późniejszego przekazania materiałów Uczestnikom szkoleń).
5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w min. 80% zajęć
szkoleniowych. W przypadku nieobecności na szkoleniu (maksymalnie do 20% zajęć)
niezbędne jest jej usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie, zdarzenie losowe).
6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub skreślenia z listy Uczestników, Uczestnik
szkolenia obowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów organizatorowi szkolenia
najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Jeżeli w tym czasie
Uczestnik nie zwróci materiałów, zostanie obciążony kosztami zakupu nowych materiałów po
aktualnej cenie.
§ 3b
Przebieg usługi przygotowania ekspertyz/analiz dla Projektodawców
1. Zlecane analizy i ekspertyz dotyczyć będą przygotowywanych przez Projektodawców
biznesplanów i innych dokumentów istotnych z punktu widzenia podejmowanych działań
inwestycyjnych i prowadzonych negocjacji z potencjalnym Inwestorem, jak też w zakresie
bezpośredniego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.
2. Wsparcie w zakresie przygotowywania przez podmioty zewnętrzne specjalistycznych
ekspertyz/analiz obejmować będzie m.in. kompleksową analizę przedsięwzięć opartych na
innowacyjnych rozwiązaniach, jak również ekspercką ocenę wybranych zagadnień mających
istotne znacznie w ocenie przedsięwzięcia/projektu.
3. Zasady aplikowania oraz rekrutacji Uczestników Projektu wnioskujących o ekspertyzę/analizę
określone zostały w rozdziale II § 3 niniejszego regulaminu.
4. Dla Uczestnika Projektu objętego usługą przygotowany zostanie przez podmiot zewnętrzny
raport/ekspertyza dotycząca dokumentacji przedłożonej przez Uczestnika Projektu, zawierająca:
uwagi, propozycje, zalecenia eksperta.
5. Usługa zostanie zakończona w dniu podpisania protokołu odbioru usługi przez ostatnią ze stron:
Wykonawca usługi (podmiot zewnętrzny), Zleceniodawca (LFR/Stowarzyszenie B-4).
§ 3c
Przebieg usługi coachingu dla Projektodawców
1. W ramach projektu w obu województwach zostaną przeprowadzone usługi coachingu dla min.
24 projektodawców.
2. Dla każdej usługi coachingu Zleceniodawca (LFR/Stowarzyszenie B-4) podpisze oddzielne
umowy - z coachem i z Projektodawcą.
3. Usługi coachingu będą realizowane wg planów opracowanych przez coacha indywidualnie dla
każdego usługobiorcy.
4. Zasady aplikowania oraz rekrutacji Uczestników wnioskujących o usługę coachingu określone
zostały w rozdziale II § 3 niniejszego regulaminu.
5. Dla Uczestnika objętego Usługą przygotowany zostanie plan Usługi coachingu zawierający
m.in.:
 ustalenie listy celów szczegółowych z uszeregowaniem kolejności kroków wg skali
ważności/ pilności;
 ustalenie niezbędnych uzupełnień dokumentacji Projektu, przedsięwzięcia (prezentacja,
biznesplan, opinie, ekspertyzy itp.);
 ustalenie niezbędnych elementów wzmocnienia kompetencji Projektodawcy jako przyszłego
przedsiębiorcy (kursy, szkolenia, samokształcenie, e-learning, studia podyplomowe itp.);
 ustalenie liczby i terminarza sesji coachingu.
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6. Usługa zostanie zakończona w dniu podpisania raportu z Usługi przez ostatnią ze stron: Coacha,
Zleceniodawca (LFR/Stowarzyszenie B-4).
§ 3d
Przebieg usługi z zakresu opinii o innowacji
1. W ramach projektu w obu województwach zostaną wykonane opinie o innowacyjności 22
Projektów zgłoszonych przez projektodawców.
2. Opinie o innowacyjności będą wykonywane dla zgłoszonych Projektów, w których zastosowana
zostanie innowacyjność technologiczna, procesowa, zarządcza bądź marketingowa.
3. Opinie o innowacyjności zostaną wykonane przez jednostki/instytuty naukowo-badawcze
uprawnione do wydawania stosownych opinii.
4. Zasady aplikowania Uczestników Projektu wnioskujących o udzielenie usługi z zakresu
wykonania opinii o innowacji określone zostały w § 5 niniejszego regulaminu.
5. W procesie rekrutacji oprócz poprawności i kompletności dokumentacji zgłoszeniowej,
analizowany jest poziom innowacyjności Projektu. Rekomendacji dokonuje Główny Specjalista
(Lider) lub Specjalista Projektu (Partner). Decyzję o objęciu Uczestnika Projektu usługą z
zakresu wykonania opinii o innowacyjności podejmuje Koordynator Projektu.
6. Uczestnik Projektu objęty usługą otrzyma raport (Opinię o innowacyjności) dotyczący
przedłożonego przez niego projektu, zawierający m.in. następujące informacje:
 dane podmiotu wystawiającego opinie o innowacyjności;
 dane dotyczące Uczestnika
 opis wyniku przeprowadzonej analizy.
§4
Usługi dla inwestorów
1. Inwestor przyjęty do WSAB może, korzystając z „bazy Projektodawców” dostępnej na stronie
internetowej www.wsab.org.pl, zapoznać się z charakterystyką poszczególnych Projektów
jednakże w zakresie określonym w „Kwestionariuszu Projektodawcy”.
2. Inwestor może uczestniczyć w Wieczorowej Akademii Inwestora, czyli w spotkaniach z
ekspertami połączonych z prezentacjami wybranych projektów Sieci, zakończonych dyskusją i
poczęstunkiem.
§ 4a
Szkolenie dla Inwestorów „Wieczorowa Akademia Inwestora”
1. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną 24 spotkania szkoleniowe dla Inwestorów
„Wieczorowa Akademia Inwestora” w godzinach popołudniowych lub wieczornych, z wysokiej
klasy ekspertami, połączone z prezentacją ofert inwestycyjnych zawierających przykładowe
bloki tematyczne:
 inwestycje w Projekty we wczesnej fazie rozwoju


specyfika inwestycji o charakterze udziałowym (prawno-podatkowe aspekty);



„deal flow” – oferta funduszy seed i venture capital, rynek alternatywny „New Connect”,
aktualne informacje rynkowe, pozostałe instrumenty inwestycyjne;



analiza i wycena spółki w początkowej fazie życia (faza seed, start-up, ekspansja);
7

Sied Aniołów Biznesu
na Lubelszczyźnie
i Podkarpaciu

Lider projektu

Partner projektu

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłośd
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.



ocena (w tym innowacyjności) Projektów prezentowanych przez Projektodawców.

Szkolenia odbywać się będą w formie ok. 4-godzinnych spotkań.
Zakłada się możliwość wprowadzania nowych lub modyfikowania wyżej wymienionych
tematów szkolenia w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb. Ostateczny kształt bloków
tematycznych przedstawiony zostanie na stronie internetowej Projektu www.wsab.org.pl, Lidera
www.lfr.lublin.pl i Partnera www.b4.org.pl .
2. Rekrutacja na szkolenie dobywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale II,
paragraf 3 pkt. 3-14.
3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i dostarczenie (osobiście lub przesłanie
pocztą bądź kurierem) do Biura Projektu w Lublinie lub w Rzeszowie adekwatnego formularza
zgłoszeniowego/wniosku wraz z podpisaną deklaracją uczestnictwa w projekcie i
oświadczeniami Uczestnika Projektu (załączniki od nr 2).
4. Organizator zapewnia w ramach szkoleń:
 zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe niezbędne do realizacji szkoleń;
 pakiet materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych;
 wyżywienie Uczestników szkoleń (obiad + 2 przerwy kawowe);
 ubezpieczenie NNW.
5. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezwłocznie po
rozpoczęciu zajęć (organizator szkoleń, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie
możliwość późniejszego przekazania materiałów Uczestnikom szkoleń ).
6. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w min. 80% zajęć
szkoleniowych. W przypadku nieobecności na szkoleniu (maksymalnie do 20% zajęć)
niezbędne jest jej usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie, zdarzenie losowe).
7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub skreślenia z listy Uczestników Uczestnik
szkolenia obowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów organizatorowi szkolenia
najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Jeżeli w tym czasie
Uczestnik nie zwróci materiałów, zostanie obciążony kosztami zakupu nowych materiałów po
aktualnej cenie.

Rozdział III Usługi dla Uczestników Projektu niezarejestrowanych w sieci WSAB
§1
Usługi informacyjne
1. W ramach realizacji projektu dla niezarejestrowanych we WSAB Uczestników Projektu
organizowane są usługi informacyjne, tj.:
 konferencje,
 otwarte seminaria informacyjne,
 indywidualne usługi informacyjne świadczone w Biurach Projektu.
2. Warunkiem skorzystania z ww. usług jest wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu w
Lublinie lub Rzeszowie adekwatnego formularza (Załącznik nr 4- 6).
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3. Uczestnik Projektu korzystający z usług informacyjnych ma prawo skorzystać z usług dla
Projektodawców lub Inwestorów po przystąpieniu do WSAB zgodnie z zasadami określonymi
w rozdziale II, § 2 i 3 niniejszego regulaminu.

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

„Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla Pomysłodawców/Projektodawców
(obecnych i potencjalnych przedsiębiorców)”
„Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla Inwestorów w ramach Wieczorowej
Akademii Inwestora”
„Wniosek o objęcie bezpłatną usługą”
„Formularz zgłoszeniowy na otwarte spotkanie informacyjne”
„Formularz wykonania usługi informacyjnej”
„ Formularz zgłoszeniowy na konferencje”
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Załącznik nr 1
Data
Podpis osoby
wpływu
______-______-____________r.
przyjmującej
formularza
formularz
Tytuł projektu
„Sied Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”
Podpis
Zakwalifikowany na szkolenie

przewodniczącego
Niezakwalifikowany na szkolenie

Komisji Rekrutacyjnej
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na SZKOLENIE DLA PROJEKTODAWCÓW
Dane osoby składającej formularz:
PESEL*

Imię
i nazwisko*

Miejsce
urodzenia*
Telefon/
Fax:
E-mail:*

Adres do
korespondencji*

Podmiot reprezentowany:

dotyczy

Adres siedziby
podmiotu*

Pełna nazwa
pomiotu*
NIP*:

nie dotyczy

Tel./
Fax:

E-mail:*

Oświadczam, że dokonałem rejestracji jako Projektodawca WSAB zgodnie z treścią Regulaminu Wschodniej Sieci Aniołów
Biznesu, zamieszczonym na stronie www.wsab.org.pl
Deklaruję swój udział w projekcie pt. „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”. Jednocześnie:

deklaruję mój udział w 24-godzinnym bloku szkoleniowym dla pomysłodawców/projektodawców (obecnych i
potencjalnych przedsiębiorców) oraz zobowiązuję się do systematycznego i aktywnego udziału w ww. szkoleniu, a
także jego ukończenia,

zobowiązuję się do uczestnictwa w szkoleniu w co najmniej 80% (czasu) zajęć.
Moje oczekiwania w zakresie działań objętych niniejszym projektem dotyczą:
wsparcia ze strony tzw. coachów
uzyskania opinii o innowacyjności uzyskania ekspertyzy/analizy
usługi informacyjnej
znalezienia inwestora prywatnego
inne (jakie?):
………………………………………………………………………………………………………………………….

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że
ww. dane są zgodne z prawdą.

………………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………….
(czytelny podpis)
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA
Oświadczam że:
 zostałam/em poinformowany/a o fakcie współfinansowania projektu pt. „Sieć Aniołów
Biznesu na Lubelszczyźnie Podkarpaciu” ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach POIG 2007-2013, Oś
priorytetowa 3 „Kapitał dla innowacji”, działanie 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego
inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”,
 zapoznałam/łm się z warunkami uczestnictwa w projekcie a zwłaszcza z Regulaminem
Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu, zgodnie z jego wymogami jestem uprawniony do
uczestnictwa w projekcie/szkoleniu,
 wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
 dopełniłem wszelkich formalności dotyczących przyjęcia mnie do WSAB, zgodnie z treścią
Regulaminem Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu,
 wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą prowadzone w trakcie i po
realizacji projektu,
 przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z
przyjęciem mnie do projektu,
 mając na względzie Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam
zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych przez
Lubelską Fundację Rozwoju oraz na przesyłanie przez Lubelską Fundację Rozwoju
informacji drogą elektroniczną,
 wyrażam zgodę aby moje dane osobowe zostały udostępnione innym podmiotom w celu
ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem, kontrolą i
sprawozdawczością w ramach POIG 2007-2013,
 jestem świadoma/y, że podanie w/w danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, w tym
uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu,
 przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania.
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że
ww. dane są zgodne z prawdą.

…………………………………
( miejscowość, data)

……………………………….
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 2
Data
Podpis osoby
wpływu
______-______-____________r.
przyjmującej
formularza
formularz
Tytuł projektu
„Sied Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu
Podpis przewodniczącego
Zakwalifikowany na szkolenie

Komisji Rekrutacyjnej
Niezakwalifikowany na szkolenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na szkolenie dla Inwestorów w ramach
WIECZOROWEJ AKADEMII INWESTORA
Dane osoby składającej formularz:
PESEL*
Miejsce
urodzenia*
Telefon/
Fax:
E-mail:*

Imię
i nazwisko*
Adres do
korespondencji*

Podmiot reprezentowany:

dotyczy

nie dotyczy
Adres siedziby
podmiotu*

Pełna nazwa
pomiotu*
Tel./
Fax:

NIP*:

E-mail:*

Moje oczekiwania w zakresie tematyki szkolenia dotyczą:
 inwestycji w projekty we wczesnej fazie rozwoju,


wyszukiwanie projektów o ponadprzeciętnej możliwości wzrostu wartości dla inwestora,



oceny ryzyka inwestycji w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju,



specyfika inwestycji o charakterze udziałowym (prawno-podatkowe aspekty),



„deal flow” - oferta funduszy seed i venture capital, rynek alternatywny „New Connect” aktualne
informacje rynkowe, pozostałe instrumenty inwestycyjne,



analiza i wycena spółki w początkowej fazie życia (faza seed, start-up, ekspansja),



prezentacja i ocena (w tym innowacyjności) projektów prezentowanych przez projektodawców w ramach
WSAB,



………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.
…………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………..
(czytelny podpis)
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA
Oświadczam że:
 zostałam/em poinformowana/y o fakcie współfinansowania projektu pt. „Sieć Aniołów
Biznesu na Lubelszczyźnie Podkarpaciu” ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach POIG 2007-2013, Oś
priorytetowa 3 „Kapitał dla innowacji”, działanie 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego
inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”,
 zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa w projekcie i szkoleniu, a zwłaszcza z
Regulaminem działania Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu, i zgodnie z jego wymogami
jestem uprawniony do uczestnictwa w projekcie,
 wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
 dopełniłnię wszelkich formalności dotyczących przyjęcia mnie do WSAB, zgodnie z treścią
Regulaminu Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu,
 wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą prowadzone w trakcie i po
zakończeniu projektu,
 przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z
przyjęciem mnie na szkolenie,
 mając na względzie Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam
zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych przez
Lubelską Fundację Rozwoju i Stowarzyszenie B-4 oraz na przesyłanie przez Lubelską
Fundację Rozwoju i Stowarzyszenie B-4 informacji drogą elektroniczną,
 wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały udostępnione innym podmiotom w celu
ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem, kontrolą i
sprawozdawczością w ramach POIG 2007-2013,
 jestem świadoma/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, w tym
uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu,
 przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania.

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

……………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………..………………….
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 3
Podpis osoby
Data
______-______-____________r.
przyjmującej
wpływu
formularz
formularza
Tytuł projektu:
„Sied Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu
Zakwalifikowany do usługi:
Niezakwalifikowany do usługi: Podpis
Koordynatora
ekspertyzy/analizy
ekspertyzy/analizy
Projektu
coachingu
coachingu
opinii o innowacji
opinii o innowacji

WNIOSEK
O OBJĘCIE BEZPŁATNĄ USŁUGĄ
Dane osoby składającej formularz:
PESEL*

Imię
i nazwisko*

Miejsce
urodzenia*
Telefon/
Fax:
E-mail:*

Adres do
korespondencji*

Podmiot reprezentowany:

dotyczy

Adres siedziby
podmiotu*

Pełna nazwa
pomiotu*
NIP*:

nie dotyczy

Tel./
Fax:

E-mail:*

Zgłaszam chęć skorzystania z oferowanych w ramach projektu pt. „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i
Podkarpaciu” usług :
ekspertyzy/analizy dokumentacji projektowej,
coachingu,
opinii o innowacyjności.
Oświadczam, że dokonałem rejestracji jako Projektodawca WSAB zgodnie z treścią Regulaminu Wschodniej
Sieci Aniołów Biznesu, zamieszczony na stronie www.wsab.org.pl

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

………………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………….
(czytelny podpis)
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Tytuł zgłoszonego przeze mnie projektu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Krótki opis/charakterystyka projektu i uzasadnienie potrzeb w kontekście aplikacji o skorzystanie z usług

OŚWIADCZAM, ŻE:

zostałam/em poinformowany/a o fakcie współfinansowania projektu pt. „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie
Podkarpaciu” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
POIG 2007-2013, Oś priorytetowa 3 „Kapitał dla innowacji”, działanie 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego
inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”.

Zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa w projekcie a zwłaszcza z Regulaminem Wschodniej Sieci Aniołów
Biznesu i zgodnie z jego wymogami jestem uprawniony do skorzystania z niniejszej usługi,

wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym,

wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą prowadzone w trakcie i po realizacji projektu,

mając na względzie Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.
883 z późn. zm.) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz.
1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz na przesyłanie przez Lubelską Fundację Rozwoju informacji drogą
elektroniczną

wyrażam zgodę aby moje dane osobowe zostały udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu
realizacji zadań związanych z monitoringiem, kontrolą i sprawozdawczością w ramach POIG 2007-2013,

jestem świadoma/y, że podanie w/w danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, w tym uczestnictwa w przedmiotowych usługach,

przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

…………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………….
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 4
Podpis osoby
przyjmującej
formularz
Tytuł projektu
„Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu
Podpis
Zakwalifikowany na spotkanie inf.

Niezakwalifikowany na spotkanie inf.

Data wpływu
formularza

______-______-____________r.

Formularz zgłoszeniowy
na otwarte spotkanie informacyjne
Miejsce i data Otwartego spotkania
informacyjnego*:
Imię i nazwisko Uczestnika/nazwa
instytucji/przedsiębiorstwa*:
Adres*:
(ulica, miasto, kod pocztowy)
Telefon:

E-mail*:

Zgłaszam chęć uczestnictwa w otwartym spotkaniu informacyjnym organizowanym …………………………………w
ramach realizacji projektu pt. „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie Podkarpaciu” jako potencjalny:

Inwestor*

Projektodawca*

Jakie są Pana/Pani oczekiwania wobec spotkania informacyjnego?
………………………………………………………………………………………………………………………….
Jak Pan/Pani ocenia swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania Sieci Aniołów Biznesu?
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo

Bardzo słabo/Nie znam

Spotkanie informacyjne odbywa się w ramach projektu pt. „Sieć Aniołów biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”
realizowanego przez Stowarzyszenie B-4/Lubelską Fundację Rozwoju. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) prosimy o wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i
przekazywanie danych osobowych w tym danych wrażliwych oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną zbieranych na
potrzeby Stowarzyszenia B-4/Lubelskiej Fundacji Rozwoju.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi warunkami i je akceptuję oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zgodnie z powyższymi wymogami.
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 5
PUNKT INFORMACYJNY
w ramach projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”

Formularz wykonania usługi informacyjnej
1. Dane teleadresowe osoby korzystającej z usługi:
□ osoba fizyczna planująca rozpoczęcie dział. gosp.

□ przedsiębiorca (mikro, małe, średnie, duże
przedsiębiorstwo)

□ zarejestrowany we WSAB (Uczestnik Sieci)

□ niezarejestrowany

Nazwisko i imię, nazwa przedsiębiorstwa,
stanowisko
Adres
Telefon/fax
Adres e-mail
NIP

2. Zgłoszone zapytanie (jeśli dotyczy)
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Wstępna diagnoza potrzeb
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Zakres wykonanej usługi informacyjnej:
I. Obszar

□ woj. lubelskie

□ woj. podkarpackie

II. Informacje na temat oferty projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”

□ wstępna informacja o usługach oferowanych w ramach projektu
□ procedura zgłoszenia projektu inwestycyjnego do Sieci
□ usługi informacyjne w zakresie opracowania biznes planu/projektu inwestycyjnego
□ procedura przystąpienia inwestora do Sieci
□ inne ………………………………………………………………………………………………………………………………
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III. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie/rozwój projektu/przedsięwzięcia
inwestycyjnego ze źródeł zewnętrznych:

□ charakterystyka poszczególnych źródeł
finansowania

□

Ogólne przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia
finansowego na utworzenie i rozwój działalności gospodarczej

□ pozostałe instrumenty finansowe:
□ Fundusze seed/ venture capital

………………………………………………………………….

□ Lokalne fundusze pożyczkowe
□ fundusze poręczeń kredytowych
□inne …………………………………………………….

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………….

□ inne................................................................................

……………………………………………………….……

□ dotacje UE (2007-2013) na rozpoczęcie/rozwój
przedsiębiorstwa

□ oferta instytucji wsparcia przedsiębiorczości

□ Regionalny Program Operacyjny
□ PO Innowacyjna Gospodarka
□ PO Kapitał Ludzki
□ PROW
□ Inne………………………………………………….….

□ ośrodki szkoleniowo-doradcze,

(wsparcie techniczne, pozafinansowe)

□ centra transferu technologii, akademickie inkubatory
przedsiębiorczości

□ oferta sieci Enterprise Europe Network
□ bazy danych

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

□ oferta Krajowej Sieć Innowacji
□ informacje na temat zakresu kompetencji
i obowiązków Rzecznika Patentowego

□ możliwości współpracy z JBR, etc.
□ Inne…………………………………………………..
□ propozycja „montażu finansowego” projektu inwestycyjnego
□ zaproponowanie wstępnej „ścieżki dostępu” – kapitał na wsparcie i rozwój przedsiębiorstwa
□ Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………………
IV. Informacja o możliwościach skorzystania z usług specjalistycznych (szkolenia, doradztwo)

□ Informacja na temat możliwości i zasad

skorzystania z usług specjalistycznych / dofinansowanych szkoleń
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Inne............................................................................................................................................................................................
V. Możliwości komercjalizacji technologii/wyników badań naukowych

□ zabezpieczenie własności intelektualnej (informacje o instytucjach/instrumentach wsparcia)
□ wstępna ocena komercjalizacji technologii („check list”)
□ informacje na temat zakresu kompetencji Biur Rzeczników Patentowych
□ inne...............................................................................................................................................................................................
5.
Uwagi/Informacje dodatkowe:………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie osoby korzystającej z usługi informacyjnej
Potwierdzam:

□ wykonanie bezpłatnej usługi informacyjnej
□

przekazanie mi materiałów informacyjno-promocyjnych dot. projektu „Sieć Aniołów Biznesu na
Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”
Informuję, że moje dane osobowe przekazuję dobrowolnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych
w celu promocji projektu, sprawozdawczości, monitoringu oraz ewaluacji w ramach projektu „Sieć Aniołów Biznesu na
Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”. Przyjmuję do wiadomości, że dane mogą zostać udostępnione do wglądu w trakcie kontroli
prowadzanej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucją Wdrążającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia,
Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli.
Informujemy o prawie wglądu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

………………………………

………………………………..:…
data

(czytelny podpis)
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Załącznik nr 6
Podpis osoby
przyjmującej
formularz
Tytuł projektu
„Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu
Zakwalifikowany do udziału w konferencji
 Podpis
Niezakwalifikowany do udziału w konferencji

Data wpływu
formularza

______-______-____________r.

1
Formularz zgłoszeniowy na konferencję inaugurującą/kończącą

realizację projektu
„Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie Podkarpaciu”
Miejsce i data
konferencji*
Imię i nazwisko
Uczestnika/nazwa
instytucji/
przedsiębiorstwa*:
Adres*:
(ulica, miasto, kod
pocztowy)

NIP:

Telefon:

Fax:

E-mail*:

Konferencja organizowana jest w ramach projektu pt. „Sieć Aniołów biznesu na Lubelszczyźnie
i Podkarpaciu” realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem B-4.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z
późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz.
1204 z późn. zm.) prosimy o wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
w tym danych wrażliwych oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną zbieranych na potrzeby Lubelskiej
Fundacji Rozwoju i Stowarzyszenia B-4.
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Niniejszy formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia ……............
drogą elektroniczną (skan) na adres: ………………….faksem na numer: ………….. lub dostarczyć osobiście do
siedziby Biura Projektu ………. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi warunkami i je akceptuję oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powyższymi wymogami
……………………………………..
(miejscowość, data)
1

……………………………………………..
( czytelny podpis)

Niepotrzebne skreślid
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