
  

                            

 (zał. nr 7 do Regulaminu) 

 

Opis procesu inkubacji 

1. Dane spółki. 

 

Nazwa 
 
 

Nr KRS 
 

Adres rejestracji 
 Nr wniosku 

inkubacyjnego 
 

Platforma 
dotychczasowej 
inkubacji  

 

Manager 
Inkubacji (imię i 
nazwisko, nr 
telefonu, adres 
e-mail)  
 

 

Okres inkubacji 

 

Okres i czas współpracy z Managerem Inkubacji  
i rejestr zmian. 

 

Dane Pomysłodawców (imię i nazwisko) Procent udziałów 

  
  
  
  
  
 

1.2 Lista dokumentów powstałych w ramach oceny merytorycznej pomysłu zgłoszonego do 

pierwotnej Platformy Startowej (należy je złączyć do wniosku). 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
  



  

                            

2. Podstawa przygotowania Indywidualnego Programu Inkubacji (IPI) tj. z uwzględnieniem: 
analizy stanu początkowego zgłoszonego pomysłu, analizy kierunków rozwoju pomysłu, analizy 
mocnych i słabych stron pomysłu. 
 
2.1 Krótki opis projektu. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.2 Analiza stanu początkowego zgłoszonego pomysłu. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.3 Analiza kierunków rozwoju pomysłu i wskazanie głównych hipotez do przetestowania. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.4 Analiza mocnych i słabych stron pomysłu. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
3. Przebieg inkubacji w oparciu o realizację Harmonogramu kamieni milowych. Opis procesu 
powinien jednoznacznie wskazywać które kamienie milowe zostały osiągnięte. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Opis rozwoju pomysłu w wyniku inkubacji. 
 
4.1. Opinia o innowacyjności wykazującą, co stanowi o innowacyjności rozwiązania w kontekście nowych 
cech, funkcjonalności produktu w zakresie rozwiązań dostępnych na rynku oraz na jakim poziomie 
występuje innowacja (krajowy, ponadkrajowy). Należy wskazać zalety i przewagi potwierdzające 
innowacyjność, użyteczność i funkcjonalność produktu dla użytkowników końcowych. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Tabelaryczne wykazanie innowacyjności produktu w kontekście nowych cech i funkcjonalności 
innowacyjnego produktu, w stosunku do konkurencyjnych  rozwiązań istniejących na rynku. 
 

Konkurencyjne 
rozwiązanie / cecha -

funkcjonalność  

Cecha 
/funkcjonalność 

nr 1 

Cecha 
/funkcjonalność nr 

2 

Cecha 
/funkcjonalność 

nr 3 

Cecha 
/funkcjonalność 

nr 4 

Startup     

Konkurent 1     

Konkurent 2     

Konkurent 3     

Konkurent 4     

Konkurent 5     

 
 
4.2. Analiza wpływu poszczególnych usług podstawowych i specjalistycznych na rozwój przedsięwzięcia, 
tj. charakterystyka opisu zmiany w rozwoju produktu w efekcie wyświadczonych usług, jakie korzyści 
usługi przyniosły dla rozwoju produktu 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

                            

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

L.p. Nazwa usługi Rodzaj usługi Nazwa wykonawcy 
Data wyświadczenia 

usługi 

1. 
 

Specjalistyczna 
/ podstawowa  

  

2. 
 

Specjalistyczna 
/ podstawowa 

  

3. 
 

Specjalistyczna 
/ podstawowa 

  

4. 
 

Specjalistyczna 
/ podstawowa 

  

5.  
 

Specjalistyczna 
/ podstawowa 

  

6.  
 

Specjalistyczna 
/ podstawowa 

  

 
 
4.3. Opis poszczególnych elementów modelu biznesowego przedsięwzięcia: 
a. w ujęciu biznesowym: Propozycja wartości, Segment klientów,  Relacje z klientami, Kanały komunikacji, 
Kluczowe działania. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
b. w ujęciu kompetencyjnym: Kluczowe zasoby, Kluczowi partnerzy. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
c. w ujęciu finansowym: Strumienie przychodów, Struktura kosztów. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.4. Charakterystyka pomysłu w momencie zakończenia inkubacji, tj. opis dysponowania przez spółkę 
produktem w wersji MVP, w odniesieniu, do którego wykazano zasadność oferowania na rynku i 
możliwość pozytywnej walidacji rynkowej (jeśli dotyczy). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.5 Identyfikacja ryzyk oraz sposoby ich mitygacji w obszarze ryzyk technologicznych, biznesowych, 
prawnych i administracyjnych. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Załączniki. 
1) Dokumenty powstałe w ramach oceny merytorycznej pomysłu zgłoszonego do pierwotnej Platformy 
Startowej  
2) Indywidualny Plan Inkubacji  
 
 
 



  

                            

 

………………..………. 

Imię i nazwisko 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską 

Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie przy 

ul. Gospodarczej 26, w celu udziału w programie inkubacji w ramach projektu „Platforma Startowa – 

Unicorn Hub”  

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

 .................................................................... 

(data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                            

Klauzula informacyjna 

Informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Fundacja Ośrodków 

Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  z siedzibą w Lublinie, przy ul. 

Gospodarczej 26,  zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) z inspektorem danych osobowych  można się skontaktować pod e-mail: ido@oic.lublin.pl  

i/lub tel. 81 710-46-30 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przystąpienia do konkursów 

na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r. 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  - umowa nr UDA-

POPW.01.01.01-06-0004/18-00 zawarta z PARP na realizacje projektu Platforma Startowa 

„Unicorn Hub" (dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest zawarcie umowy, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania 

Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie.     

mailto:ido@oic.lublin.pl

