INKUBATSIOONITEENUSE TAOTLUS

Taotluse esitamise tähtaeg on 12. september 2016 kell 15.00. Täidetud taotluse palume saata e-posti aadressil liis@lmk.ee. Info tel 5648 0065.

TAOTLEJA ANDMED
Taotleja

Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Postiaadress:
Telefon:
e-post:

Ettevõte (kui on registreeritud)

Nimi:
Registrikood:
Registreerimise kuupäev:
Juriidiline aadress:
Telefon:
e-post:
Tegutsemiskoht:
Tegevusala:
Töötajate arv:
Viimase 12 kuu käive (eurodes):

Taotleja lisainformatsioon, seotud EASi inkubatsiooniprogrammi nõuetega (vali sobiv variant JAH/EI vahel, jäta alles õige variant)

Kui taotleja on füüsiline isik:
Olen varem omanud osalust üle 32% mõnes ettevõttes, mis on või on olnud käibemaksukohuslane JAH/EI
Lisaks inkubatsiooni kandideerivale ettevõttele oman hetkel osalust üle 32% mõnes ettevõttes, mis on või on olnud käibemaksukohuslane JAH/EI

Kui taotleja on ettevõte:
Ettevõtte omanikul/omanikel on varasem ettevõtluskogemus ehk on olnud osanik mõnes ettevõttes JAH/EI
Kui JAH, siis omanikul/omanikel on olnud varasemas ettevõttes üle 32% osalust – JAH/EI
	Kandideerivas ettevõttes on üle 25% osalusega osanik ka teine juriidiline isik ehk ettevõte – JAH/EI

ÄRIIDEE KIRJELDUS
Millise probleemi või vajaduse oled meid ümbritsevas keskkonnas avastanud ja kuidas kavatsed seda lahendada?


Millist toodet või teenust pakud?


Kas kasutad uusi tehnoloogiaid? Milliseid?


Kuidas ja kui palju on sinu äriideega võimalik raha teenida?


Kes on sinu ettevõtte kliendid ja kuidas nendeni jõutakse?


Miks kliendid valivad Sinu toote ehk mida teed paremini kui teised?


Mida oled juba äriidee elluviimisel saavutanud?


Kes on Su meeskonnas juba olemas? 


Mitu töötajat plaanid võtta järgneva 2 aasta jooksul?


Kui suures mahus ja millistele turgudele on plaanis oma tooteid/teenuseid eksportida?


Millised on sinu oskused, kogemused ja taust?




OOTUSED INKUBAATORILE
Miks soovid tulla inkubaatorisse?


Soovin üürida ruume inkubaatoris jah/ei
Pinna suurus ligikaudu ..... ruutmeetrit.


TAOTLUSELE LISATAVAD DOKUMENDID
Taotleja on eraisik:
Isikuttõendava dokumendi koopia
Taotleja CV
Taotleja on ettevõte:
Taotleja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
Tegutsemislubade ja litsentside koopiad (kui tegevusalal nõutud)
Bilanss ja kasumiaruanne senise tegevusperioodi kohta (mitte vanem kui 1 kuu)
Kinnitus maksuvõlgnevuste puudumise kohta.
Kinnitan, et kõik käesolevas taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged. Annan käesolevaga SAle Tartu Loomemajanduskeskus õiguse kontrollida ja täpsustada kõiki esitatud andmeid nende algallikatest. Taotluses ja selle lisades valeandmete esitamise  korral võidakse taotlus tagasi lükata.


Palume tagasisidet. Milliseid kanaleid mööda jõudis Sinuni informatsioon Tartu Loomemajanduskeskuse inkubatsiooniprogrammi kohta?




Nimi                                                                                            Kuupäev


