
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A. 

 

Formularz Podmiotu Aplikującego 

L.p. Dane kontaktowe 

1. Pełna nazwa Podmiotu Aplikującego  

2. NIP  

3. Numer KRS   

4. Adres siedziby   

5. Telefon kontaktowy  

6. Adres e-mail  

7. Osoby upoważnione do reprezentacji 
Podmiotu Aplikującego 

 

Informacje dotyczące Rozwiązania 

8. Proszę wskazać na czym polega innowacyjność Rozwiązania (do 5000 znaków ze spacjami) 

 

Proszę opisać w jaki sposób proponowane rozwiązanie wyróżnia się na tle innych istniejących 
rozwiązań (w opisie należy uwzględnić, że przedstawiony pomysł nie wykorzystuje lub nie 
powiela standardowych rozwiązań - w zakresie produktu, usługi, modelu działania itd.) 

 

9. Proszę opisać jak oceniany jest potencjał biznesowy wdrożenia Rozwiązania (do 5000 znaków 
ze spacjami) 

 

Proszę opisać czy Rozwiązanie jest odpowiedzią na realnie istniejący problem występujący na 
rynku. Proszę wskazać w jaki sposób Rozwiązanie mogłoby wpłynąć na działalność 
Organizatora Piaskownicy. 

 

10. Proszę opisać na jakim etapie rozwoju znajduje się Rozwiązanie (do 2000 znaków ze spacjami) 
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(np. wdrożenie produkcyjne, opinia rynku, weryfikacja rynku) 

 

11. Proszę opisać doświadczenie Podmiotu Aplikującego i jego kluczowych pracowników (do 5000 
znaków ze spacjami) 

(w odniesieniu do aspektów merytorycznych prowadzonej działalności w zakresie rozwijania i 
prowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych) 

 

12. Dotychczasowa walidacja Rozwiązania (do 2000 znaków ze spacjami) 

 

(w opisie należy uwzględnić dotychczas przeprowadzone działania oraz ich wyniki) 

 

13. Model biznesowy Rozwiązania 

a)  Konkurencyjność Rozwiązania (do 2000 znaków ze spacjami) 

  

b) Odbiorcy Rozwiązania (do 2000 znaków ze spacjami) 

Proszę opisać grupę docelową Rozwiązania z uwzględnieniem ich potrzeb  

  

c) Kluczowe zasoby potrzebne do zaoferowania Rozwiązania (do 2000 znaków ze spacjami) 

Proszę wskazać poszczególne zasoby natury materialnej i niematerialnej, np. zasoby 
kapitałowe, ludzkie, technologiczne oraz zasoby informatyczne. 

  

d) Kluczowi partnerzy (do 2000 znaków ze spacjami) 
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Proszę wskazać podmioty lub rodzaje podmiotów, przedmiot działalności przez nich 
prowadzonych wymaganych do wdrożenia Rozwiązania w tym dostawcy i kooperanci. 

  

e) Kluczowe aktywności (do 2000 znaków ze spacjami) 

Proszę opisać działania, które są niezbędne dla wdrożenia Rozwiązania. 

  

f) Kanały dystrybucji (do 2000 znaków ze spacjami) 

  

Testy 

14. Wnioskowany okres Testu Rozwiązania 

 

(maksymalnie 3 miesiące) 

 

15. Wnioskowany zakres Testu Rozwiązania (do 
2000 znaków ze spacjami) 

 

16. Wstępne plany Testu       

(do 2000 znaków ze spacjami) 

(ze wskazaniem celów oraz parametrów, 
jak również kryteriów określających 
pozytywne zakończenie testów) 

 

Oświadczenia 

Podmiot Aplikujący nie uczestniczył/uczestniczył w innym programie u innego podmiotu 
prowadzącego środowisko testowe.  

Podmiot Aplikujący nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych, a tym 
samym: nie zalega z opłacaniem podatków do US, nie zalega opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne do ZUS. 
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Członkowie Zarządu Podmiotu Aplikującego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego. 

Powyższe dane zostały podane zgodnie z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu 
oraz przesłanych załącznikach przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. (która jest administratorem 
danych osobowych) w celu oceny formularza aplikacyjnego, przekazania informacji o wyniku naboru, 
a także w celu ewentualnego udziału w Programie BIK HUB. 

Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść. 

 

 

 

 

 


