Podnikatelský inkubátor Nymburk, příspěvková organizace
____________________________________________________________
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk

ŽÁDOST
o přijetí do podnikatelského inkubátoru (inkubaci)
Žádost o přijetí do Podnikatelského inkubátoru Nymburk (dále jen „PIN“) se
předává provozovateli podnikatelského inkubátoru (viz záhlaví) a je považována za
důvěrný dokument. Jejím podáním je zahájen proces inkubace (viz „Postup a
podmínky inkubace“ na www.inkubator-nymburk.eu).

I.

Základní informace

Žádost podává žadatel, kterým může být:
a) Nepodnikající fyzická osoba, která plánuje zahájit podnikatelskou činnost,
b) Stávající osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ),
c) Stávající obchodní společnost (s.r.o., a.s., apod.).
Vyplněnou Žádost podává písemně odpovědný zástupce žadatele a slouží k základní
orientaci pro posouzení vhodnosti s ohledem na podmínky poskytované PIN. Pokud
statutární zástupce provozovatele PIN posoudí Žádost jako vyhovující, je dále postupováno
dle pravidel (Postup a podmínky inkubace). V opačném případě je žádost zamítnuta.

II. Kontaktní údaje žadatele
Obchodní jméno/Jméno:

………………………………………

Sídlo firmy/Adresa bydliště:

………………………………………

Telefon:

………………

E-mail:

……………....

Identifikační číslo:

………………

Datum vzniku firmy:

………………

Jméno statutárního zástupce:

……………………………….

Kategorie žadatele*: začínající – inovativní - vzdělávací

III. Oblast podnikání
Žadatel zaškrtnutím vyznačí, v jaké oblasti podniká / chce podnikat
o Informační a komunikační technologie
o Vývoj software a internetových aplikací
o Marketing, reklama, propagace
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o
o
o
o
o
o
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o
o

Vzdělávání, poradenství
Strojírenství
Architektura a urbanismus
Ekologie, odpady
Elektronika a optoelektronika
Biotechnologie
Nanotechnologie
Výroba a zpracování plastů, pryží
Jiné (specifikujte) ………………………..

IV. Požadavky na plochy a vybavení
Žadatel uvede předběžnou představu o potřebě ploch a vybavení ze standardní nabídky PIN:
o Kancelář o ploše 27 m2
počet kanceláří:
o Sada nábytku pro 2 osoby
počet sad:
o Výrobní hala 100 m2
o Výrobní hala 200 m2
o Výrobní hala 300 m2
o Jiné ……………………………………………………………………………..

V. Prohlášení žadatele
Podepsáním a předáním této Žádosti jsem si vědom/a toho, že pobyt v PIN je dočasný a
v případě neplnění podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě a v provozním řádu PIN,
mohu být z podnikatelského inkubátoru vyřazen/a.
Dále jsem si vědom/a, že na umístění v podnikatelském inkubátoru není právní nárok.
Zároveň souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů v souladu se Zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s jejich předáním třetí straně pro účely
hodnocení této žádosti. Rovněž souhlasím s předáním přiložených dokumentů třetí straně
pro účely hodnocení této Žádosti.
V …………………………….. dne …………………

………………………………
Podpis žadatele
Přílohy:
o Výpis z Obchodního rejstříku
o Živnostenské oprávnění
o Podnikatelský záměr
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