ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU NABORU ORAZ PROGRAMU AKCELERACYJNEGO ”S5 AKCELERATOR TECHNOLOGII 5G”
WZORY APLIKACJI
APLIKACJA - ETAP I INKUBACJA
I.

Formularz zgłoszeniowy

1. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej Aplikację:
2. Nazwa Firmy (w przypadku projektu zgłoszonego przez przedsiębiorcę )::
3. Siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
województwa łódzkiego (w przypadku projektu zgłoszonego przez przedsiębiorcę ):
4. NIP (w przypadku projektu zgłoszonego przez przedsiębiorcę ):
5. Data Rozpoczęcia Działalności (w przypadku projektu zgłoszonego przez przedsiębiorcę):
6. E-mail:
7. Numer Telefonu:
8. Skype ID:
9. Strona www i/lub Profile Społecznościowe:
10. Skąd dowiedziałeś/aś się o Programie „S5 – Akcelerator Technologii – 5G”
11. Tytuł projektu:
12. Krótki opis Projektu (do 200 znaków):
13. W którą/ które Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego wpisuje się
Projekt?
14. Proszę podaj kwotę brutto w EURO pomocy publicznej de minimis, którą uzyskałeś/ aś w ciągu
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych (dotyczy
przedsiębiorców, wraz z aplikacją należy przesłać podpisany przez osobę uprawnioną skan
oświadczenia o otrzymanej pomocy de minmis)

II. BIZNESPLAN
Innowacyjność
Rozszerzony opis projektu związanego z technologią 5G oraz czynniki innowacyjności
1. Realność wdrożenia projektu
Opisz swój projekt oraz przedstaw jego etap rozwoju uwzględniając informacje czy istnieje odbiorca
technologii w Polsce oraz czy istnieje już technologia pozwalająca na wdrożenie projektu.
2. Zastosowanie projektu
Opisz możliwe zastosowanie projektu w odniesieniu do wykorzystania technologii 5G z przykładem użycie
w przedsiębiorstwach
3.Doświadczenie i znajomość branży
Opisz swoje doświadczenie /znajomość w branży w której działasz i jaki problem/wyzwanie dla tej branży
rozwiązuje Twój projekt?

Zespół
1. Zespół:
Przedstaw zespół, który tworzy projekt oraz opisz doświadczenie każdej z osób uwzględniając opisy
poszczególnych członków zespołu posiadających następujące kompetencje: programowanie,
telekomunikacja, sprzedaż, marketing, zarządzanie projektami uwzględniając, że muszą być to różne
osoby. Przedstaw informacje w jakim zakresie poszczególne osoby będą pracowały nad projektem?
Podaj adresy url profili Linkedin członków zespołu (jeżeli posiadają).
Konkurencyjność
1. Podmioty konkurencyjne oferujące takie same lub podobne rozwiązania
Zdefiniuj oraz opisz konkurencję, która oferuje takie same lub podobne rozwiązania. W przypadku braku
konkurencji opisz jak do tej pory radzono sobie z problemem, który chcesz rozwiązać.
2. Podmioty konkurencyjne, które mogą w szybkim tempie zaabsorbować technologię 5G do
swoich potrzeb
Zdefiniuj oraz opisz konkurencję która w szybkim tempie może zaadoptować technologię 5G do swoich
potrzeb wraz z uzasadnieniem.
3. Przewagi konkurencyjne
Opisz przewagi zgłoszonego projektu nad konkurencją wraz z uzasadnieniem.
Model biznesowy przedsięwzięcia oraz strategia "go to market"
1. Źródła finansowania
Opisz inne obecne i planowane źródła finansowania projektu (np. środki własne, klienci, inwestor).
2. Rynek docelowy
Zdefiniuj rynek docelowy dla tworzonego rozwiązania na podstawie realnych danych tj. raporty i analizy.
Należy przedstawić także obecną sytuację branży i przewidywane trendy.
3. Strategia” go to market”
Opisz w jaki sposób będzie sprzedawany produkt? Jaka będzie stosowana strategia cenowa? Jakie będą
kanały dystrybucji? Opisz także jak będzie wyglądała promocja produktu wraz w planowanymi
narzędziami/metodami, które zostaną w tym celu wykorzystane.
4. Otoczenie prawne
1. Czy występują zagrożenia ze względu na bariery regulacyjne i/lub zmienność otoczenia prawnego w
branży dla której oferujesz rozwiązanie?

Budżet
1. W ramach jednego kamienia milowego opisz proponowane działania w ramach inkubacji
2. Opisz sposób weryfikacji osiągnięcia działań w ramach kamienia milowego (np. Wskaźnik i jego
wartość)
3. Podaj nazwę wydatku
4. Rodzaj wydatków – wybierz z listy
5. Rodzaj jednostki - wybierz z listy
6. Podaj ilość jednostek

7. Podaj cenę jednostkową w PLN (bez podatku od towarów i usług)
8. Podaj cenę jednostkową w PLN (z podatkiem od towarów i usług
9. Podaj wydatki całkowite w PLN ( z podatkiem od towarów i usług)
10. Podaj wydatki kwalifikowalne w PLN (bez podatku od towarów i usług)
11. Podaj wydatki niekwalifikowalne w PLN
12. Uzasadnij potrzebę poniesienia wydatku
13. Podaje źródła finansowania wydatków niekwalifikowalnych, np. własne, inwestor, venture capital,
pożyczka, promesa, itp.
Załączniki do Aplikacji:
● Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (w przypadku przedsiębiorców)

Oświadczenia:
APLIKUJĄCY OŚWIADCZA, ŻE:
1. Zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń Regulamin Naboru oraz Programu Akceleracyjnego ”S5
- Akcelerator Technologii 5G
2. Spełnia definicje Aplikującego tzn. aplikuje jako (wybiera jedną opcję):
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja
2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich oraz definicji zawartej w
Załączniku I rozporządzenia 651/2014 i znajduje się we wczesnej fazie rozwoju (tj. od daty rejestracji
nie upłynęło więcej niż 22 miesiące) oraz na dzień złożenia Aplikacji prowadzi działalność
gospodarczą (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (potwierdzone wpisem do
odpowiedniego rejestru lub potwierdzenia złożenia wniosku o wpis, o którym mowa powyżej) na
terytorium województwa łódzkiego
lub
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja
2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich oraz definicji zawartej w
Załączniku I rozporządzenia 651/2014 i znajduje się we wczesnej fazie rozwoju (tj. od daty rejestracji
nie upłynęło więcej niż 22 miesiące) i w przypadku uzyskania rekomendacji przez Komisję
Rekrutacyjną do udziału w Programie deklaruje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
województwa łódzkiego (potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru lub potwierdzenia
złożenia wniosku o wpis, o którym mowa powyżej), które rozpocznie się w ciągu 14 dni od uzyskania
rekomendacji, pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie
lub
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku uzyskania
rekomendacji przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Programie deklaruje prowadzenie
działalności gospodarczej na terytorium województwa łódzkiego (potwierdzonej wpisem do

odpowiedniego rejestru) zarejestrowanej w ciągu 14 dni od dnia uzyskania rekomendacji i spełnieniu
definicji Aplikującego w przypadku rekomendacji przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Programie
akceleracyjnym , pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie;
3. Nie jest w żaden sposób powiązany kapitałowo lub osobowo z Łódzką Specjalną Strefą
Ekonomiczną S.A zgodnie z definicją powiązań zawartą w Regulaminie Naboru oraz Programu
Akceleracyjnego ”S5 - Akcelerator Technologii 5G.
4. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się dofinansowanie o którym mowa w rozdziale III, pkt 2,
pkt.3 Regulaminu Naboru oraz Programu Akceleracyjnego S5 - Akcelerator Technologii 5G.
5. Posiada wyłączne prawo do zgłoszonego Projektu, który chce rozwijać w Programie i jest
uprawniony do rozporządzania pełnią praw do zgłoszonego Projektu we własnym imieniu, a
Projekt lub jego elementy są wolne od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub
jakichkolwiek roszczeń podmiotu trzeciego, nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi lub
obligacyjnymi na rzecz osób trzecich, ani nie są zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, ani też,
nie istnieje co do nich zobowiązanie do zbycia lub obciążenia jakimkolwiek prawem rzeczowym
lub prawem obligacyjnym całości lub części Projektu, ani nie zawarto w tym zakresie umowy
przedwstępnej, ani nie złożono oferty osobom trzecim.
6. Charakterystyka działalności nie znajduje się na liście wykluczonych z możliwości wsparcia w
ramach udzielania pomocy de minimis zgodnie z dokumentacją konkursową RPO WŁ 20142020, Działanie 2.1.2. oraz o której mowa w rozdziale III, pkt 2 Regulaminu Naboru oraz
Programu Akceleracyjnego S5 - Akcelerator Technologii 5G
7. Nie uzyskał dofinansowania tego samego projektu mającego być przedmiotem umowy
akceleracyjnej lub nie uzyskał innej pomoc ze środków publicznych na ten sam projekt w
zakresie wydatków wskazanych w budżecie (zakaz podwójnego finansowania tych samych
wydatków i usług).
8. Informacje zawarte w niniejszej Aplikacji oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są
zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadcza, iż jest świadom praw i obowiązków związanych z
realizacją Programu oraz odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie
fałszywych oświadczeń.
9. Wyraża zgodę na doręczanie pism w sprawie projektu za pomocą wszelkich środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), a w szczególności poczty elektronicznej na adres
wskazany w formularzu projektu.
10. Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A danych
osobowych zawartych w Aplikacji wraz z załącznikami w celu przystąpienia i udziału w
Programie „S5 – Akcelerator Technologii 5G.” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018
r, poz. 1000) dla celów związanych z Programem lub dla celów marketingowych i
informacyjnych, w tym w szczególności w drodze zbierania i gromadzenia takich danych w bazie
danych Aplikujących lub wysyłania korespondencji pocztą lub e-mailem
___________________________________________________________________

ETAP II AKCELERACJA GŁÓWNA
APLIKACJA
I. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię i Nazwisko Osoby zgłaszającej Aplikację:
Nazwa Przedsiębiorstwa:
Adres Przedsiębiorstwa:
NIP:
E-mail:
Numer Telefonu:
Skype ID:
Strona www i/lub Profile Społecznościowe:

9. Proszę podaj kwotę brutto w EURO pomocy publicznej de minimis która uzyskałeś/ aś w ciągu
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych (dotyczy
przedsiębiorców, wraz z aplikacją należy przesłać podpisany przez osobę uprawnioną skan
oświadczenia o otrzymanej pomocy de minmis)

II. BIZNESPLAN
Innowacyjność:
Rozszerzony opis projektu związanego z technologią 5G oraz czynniki innowacyjności.
1. Realność wdrożenia projektu
Opisz swój projekt oraz przedstaw jego etap rozwoju uwzględniając informacje czy istnieje odbiorca
technologii w Polsce oraz czy istnieje już technologia pozwalająca na wdrożenie projektu.
2. Zastosowanie projektu
Opisz możliwe zastosowanie projektu w odniesieniu do wykorzystania technologii 5G z przykładem
użycie w przedsiębiorstwach
3.Doświadczenie i znajomość branży
Opisz swoje doświadczenie /znajomość w branży w której działasz i jaki problem/wyzwanie dla tej
branży rozwiązuje Twój projekt?

Zespół
1. Zespół:
Przedstaw zespół, który tworzy projekt oraz opisz doświadczenie każdej z osób uwzględniając opisy
poszczególnych członków zespołu posiadających następujące kompetencje: programowanie,
telekomunikacja, sprzedaż, marketing, zarządzanie projektami uwzględniając, że muszą być to różne
osoby . Przedstaw informacje jakim zakresie w jakim poszczególne osoby będą pracowały nad
projektem? Podaj adresy url profili Linkedin członków zespołu (jeżeli posiadają).

Konkurencyjność
1. Podmioty konkurencyjne oferujące takie same lub podobne rozwiązania:
Zdefiniuj oraz opisz konkurencję, która oferuje takie same lub podobne rozwiązania. W przypadku braku
konkurencji opisz jak do tej pory radzono sobie problemem, który chcesz rozwiązać.
2. Podmioty konkurencyjne, które mogą w szybkim tempie zaabsorbować technologię 5G do
swoich potrzeb
Zdefiniuj oraz opisz konkurencję która w szybkim tempie może zaadoptować technologię 5G do swoich
potrzeb wraz z uzasadnieniem.
3. Przewagi konkurencyjne:
Opisz przewagi zgłoszonego projektu nad konkurencją wraz z uzasadnieniem.
Model biznesowy przedsięwzięcia oraz strategia "go to market"
1. Źródła finansowania
Opisz inne obecne i planowane źródła finansowania projektu (np. środki własne, klienci, inwestor).
2. Rynek docelowy:
Zdefiniuj rynek docelowy dla tworzonego rozwiązania na podstawie realnych danych tj. raporty i analizy.
Należy przedstawić także obecną sytuację branży i przewidywane trendy.
3. Strategia” go to market”
Opisz w jaki sposób będzie sprzedawany produkt? Jaka będzie stosowana strategia cenowa? Jakie będą
kanały dystrybucji? Opisz także jak będzie wyglądała promocja produktu wraz w planowanymi
narzędziami/metodami, które zostaną w tym celu wykorzystane.
4. Otoczenie prawne:
Czy występują zagrożenia ze względu na bariery regulacyjne i/lub zmienność otoczenia prawnego w
branży dla której oferujesz rozwiązanie?

Budżet
(należy wypełnić dla każdego kamienia milowego – 3 kamienie milowe)
1. W ramach jednego kamienia milowego opisz proponowane działania w ramach inkubacji
2. Opisz sposób weryfikacji osiągnięcia działań w ramach kamienia milowego (np. Wskaźnik i jego
wartość)

3. Podaj nazwę wydatku
4. Rodzaj wydatków – wybierz z listy
5. Rodzaj jednostki - wybierz z listy
6. Podaj ilość jednostek
7. Podaj cenę jednostkową w PLN (bez podatku od towarów i usług)
8. Podaj cenę jednostkową w PLN (z podatkiem od towarów i usług
9. Podaj wydatki całkowite w PLN ( z podatkiem od towarów i usług)
10. Podaj wydatki kwalifikowalne w PLN (bez podatku od towarów i usług)
11. Podaj wydatki niekwalifikowalne w PLN
12. Podaje źródła finansowania wydatków niekwalifikowalnych, np. własne, inwestor, venture capital,
pożyczka, promesa, itp.
13. Uzasadnij potrzebę poniesienia wydatku
Załączniki do Aplikacji:
· Oświadczenie o pomocy de minimis.
· Oświadczenie o statusie MŚP
· Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenia:

APLIKUJĄCY OŚWIADCZA, ŻE:
1. Zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń Regulamin Naboru oraz Programu Akceleracyjnego S5 Akcelerator Technologii 5G.
2. Spełnia definicję Aplikującego tzn. aplikuje jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu
zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych
i średnich oraz definicji zawartej w Załączniku I rozporządzenia 651/2014 oraz na dzień złożenia Aplikacji
prowadzi działalność gospodarczą (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru) na terytorium
województwa łódzkiego
3. Nie jest w żaden sposób powiązany kapitałowo lub osobowo z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną
S.A zgodnie z definicją powiązań zawartą w Regulaminu Naboru oraz Programu Akceleracyjnego ”S5 Akcelerator Technologii 5G.
4. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się dofinansowanie o którym mowa w rozdziale III, pkt 2, pkt.3
Regulaminu Naboru oraz Programu Akceleracyjnego ”S5 - Akcelerator Technologii 5G.
5. Posiada wyłączne prawo do zgłoszonego Projektu, który chce rozwijać w Programie i jest uprawniony
do rozporządzania pełnią praw do zgłoszonego Projektu we własnym imieniu, a Projekt lub jego elementy
są wolne od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakichkolwiek roszczeń podmiotu trzeciego,
nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi na rzecz osób trzecich, ani nie są zajęte
w postępowaniu egzekucyjnym, ani też, nie istnieje co do nich zobowiązanie do zbycia lub obciążenia

jakimkolwiek prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym całości lub części Projektu, ani nie zawarto
w tym zakresie umowy przedwstępnej, ani nie złożono oferty osobom trzecim.
6. Nie uzyskał dofinansowania tego samego projektu mającego być przedmiotem umowy akceleracyjnej
z (wyłączeniem projektu zgłoszonego w ramach etapu inkubacji w Projekcie S5 - Akcelerator technologii
5G realizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.) lub nie uzyskał innej pomocy ze
środków publicznych na ten sam projekt w zakresie wydatków wskazanych w budżecie (zakaz
podwójnego finansowania tych samych wydatków i usług).
7. Informacje zawarte w niniejszej Aplikacji oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne
z prawdą. Jednocześnie oświadcza, iż jest świadom praw i obowiązków związanych z realizacją
Programu oraz odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych
oświadczeń.
8. Wyraża zgodę na doręczanie pism w sprawie projektu za pomocą wszelkich środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), a w szczególności poczty elektronicznej na adres wskazany
w formularzu projektu.
9. Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszenia wraz z załącznikami w celu przystąpienia i udziału w Programie S5 –
Akcelerator Technologii 5G zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 8. (Dz. U. z 2018 r, poz. 1000). roku dla celów związanych z Programem lub dla celów
marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności w drodze zbierania i gromadzenia takich
danych w bazie danych Aplikujących lub wysyłania korespondencji pocztą lub e-mailem.

