Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA USŁUGI
przez Dostawcę Usług w ramach projektu „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości
Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB
Data wpływu formularza zgłoszenia usługi
(wypełnia instytucja)
Numer zgłoszenia usługi
(wypełnia instytucja)
Czy formularz zgłoszenia usługi składany jest po raz pierwszy?
Aktualizacja danych

TAK/ NIE*
niepotrzebne skreślić
TAK/ NIE*
niepotrzebne skreślić

SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY
A.1 Dane Wnioskodawcy
Proszę o podanie następujących danych:
1. Pełna nazwa Wnioskodawcy
2. NIP
3. Adres siedziby
4. Telefon
5. Fax (wraz z nr kierunkowym)
6. Adres poczty elektronicznej
A.2 Dane osoby do kontaktu
Proszę o podanie następujących danych:
1. Imię i nazwisko
2. Telefon
3. Adres poczty elektronicznej

A.2 Charakterystyka działalności Dostawcy Usług
Proszę zaprezentować historię Dostawcy Usług, zakres działalności, rodzaj świadczonych usług. Proszę określić charakter
Dostawcy Usług (przedmiot i zakres działalności).
1. Data rozpoczęcia działalności

2. Przedmiot i zakres działalności

SEKCJA B INFORMACJE O USŁUDZE
B.1 Nazwa i typ proponowanej usługi (w przypadku chęci zgłoszenia kolejnej usługi, należy złożyć zaktualizowany
formularz)
Należy szczegółowo opisać: nazwę, typ1 oraz szczegółowy opis oferowanej usługi (max. 4000 znaków)

B.2 Przewidywany czas trwania poszczególnej usługi/ usług
Należy szczegółowo opisać, w jakim wymiarze czasowym będzie realizowana usługa

a) Potencjał rozwojowy
B.3 Oddziaływanie usługi na sektor MŚP
Należy opisać szczegółowo wartość dodaną dla sektora MŚP – jakie korzyści/ oddziaływanie na sektor mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw w woj. podkarpackim można odnotować dzięki wdrożeniu proponowanej usługi

Oddziaływanie usługi - proszę scharakteryzować, czy usługa
rozwojowa będzie mieć wpływ na następujące czynniki:

Gdy usługa nie będzie mieć wpływu na dany aspekt, należy
wpisać „nie dotyczy”.

- wpływ wdrożonych usług na rozwój systemu usług
świadczonych dla przedsiębiorców przez Dostawców Usług
- wpływ wdrożonych usług na upowszechnianie innowacji
w regionie, wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między
przedsiębiorstwami a Dostawcami Usług oraz tworzenie
sieci kooperacyjnych
- wpływ wdrożonych usług na promocję atrakcyjności
regionu
- wpływ wdrożonych usług na wspieranie międzynarodowej
aktywności regionalnych przedsiębiorstw
Zasięg oddziaływania usługi - należy wskazać i
scharakteryzować, czy usługa będzie miała zasięg lokalny,
ponadlokalny, regionalny, bądź krajowy
1

Rodzaje usług rozwojowych: standardowa lub specjalistyczna. Proszę uzasadnić wybór.

W przypadku rejestrowania usługi już wcześniej
opracowanej i oferowanej przez DU, należy przedstawić
opis co najmniej jednej realizacji tej usługi, zakończonej
wdrożeniem u przedsiębiorcy z sektora MŚP

b) Założenia cenowo - popytowe
B.4 Założenia cenowo popytowe
Należy podać zakładaną minimalną i maksymalną wartość cenową usługi (usług), wraz z uzasadnieniem2.
Cena netto:
Cena brutto:
Uzasadnienie:
Opis grupy odbiorców oraz przewidywany popyt na usługę

c)

Innowacyjność zgłaszanej usługi

B.5 Innowacyjność usługi – należy wskazać czy usługa
wpisuje się w jeden z typów innowacji, rozumiany zgodnie z
definicją Podręcznika Oslo Manual: „Proposed Guidelines
for Collecting and Interpreting Technological Innovation
Data – Oslo Manual” 3.

Wartość dofinansowania usług będzie podlegała weryfikacji w trakcie trwania projektu.
Innowacje organizacyjne: to zmiany w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy, w stosunkach firmy z otoczeniem
Innowacje marketingowe: to zmiany w projekcie produktu, w opakowaniu, w metodzie promocji i dystrybucji produktu, w
metodach kształtowania cen wyrobów i usług
Innowacje produktowe: to wprowadzenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu/usługi
Innowacje procesowe: to wdrożenie nowej, udoskonalonej metody produkcji lub dostawy, zmian w zakresie technologii,
urządzeń oraz/lub oprogramowania
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SEKCJA C POTENCJAŁ KADROWY
C.1 Potencjał kadrowy
Należy wskazać osoby kluczowe, zatrudnione u Państwa, wraz z krótkim opisem ich doświadczenia zawodowego w
celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, (w razie chęci wpisania większej ilości
stanowisk, należy dodać wiersze)
1. Imię i Nazwisko/ stopień naukowy:
Krótki opis doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług
rozwojowych
2.

Imię i Nazwisko/ stopień naukowy:

Krótki opis doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług
rozwojowych

3.

Imię i Nazwisko/ stopień naukowy:

Krótki opis doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług
rozwojowych

4.

(…)

Uwaga: Informacje zawarte w zgłoszeniu usługi będą publikowane na stronie www Podkarpackiej Platformy
Wsparcia Biznesu

SEKCJA D POTENCJAŁ TECHNICZNY
C.1 Potencjał techniczny, niezbędne know-how
Należy opisać posiadany odpowiedni potencjał techniczny (w tym posiadane uprawnienia i akredytacje) niezbędny
do realizacji zgłaszanej usługi

Oświadczam, że zgłoszona usługa nie jest finansowana poprzez Bazę Usług Rozwojowych
(https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl)
Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w Formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

……………………, dnia………….
(Miejsce i data)

……………………………………..
(Podpis wraz z imienną pieczątką)

