ROCHE INOVĀCIJU INKUBATORS
Pretendenta pieteikuma veidlapa konkursam:
"------------------"

_______________________________*
*Pretendenta projekta nosaukums
Pieteikuma iesniedzējs ir:

Fiziska persona

Juridiska persona

Projekta faktiskā īstenošanas vieta (norādiet valsti/pilsētu):
______________________________________________
Vārds, uzvārds/Uzņēmuma nosaukums: ____________________________________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese/Juridiskā adrese: ______________________________________________
Faktiskā adrese: ______________________________________________
Personas kods/Vienotais reģistrācijas Nr.: ______________________________________________
Tālrunis: _________________________________
E-pasts: _________________________________
Interneta vietnes adrese: _________________________________
1. Projekta/idejas apraksts
Īss projekta/idejas apraksts; unikalitāte/inovācija; aktualitāte; ieguvums sabiedrībai un/vai medicīnas nozarei;
jānorāda kādā izstrādes posmā atrodas ideja/produkts/pakalpojums. Pieteikumam pielikumā jāpievieno iespējami
detalizētāks idejas apraksts.

2. Pretendenta idejas īstenošanas posmi, plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti
Jānorāda galvenās idejas īstenošanas aktivitātes, tām paredzētais laika kalendārs un sasniedzamie posmu rezultāti.

3. Katram idejas īstenošanas posmam nepieciešamais atbalsta veids
Jānorāda idejas realizēšanai nepieciešamais atbalsta veids (piem.: telpu nodrošinājums, speciālistu konsultācijas,
tehniskais atbalsts, finanšu resursi u.c.).

4. Pretendenta komandas apraksts
Īss pretendenta komandas apraksts, atbildības sfēru sadalījums, kompetence un iepriekšēja pieredze ar inovatīvu
ideju realizēšanu. Pieteikumam pielikumā jāpievieno pretendenta vai tā komandas (iesaistīto darbinieku) CV.

5. Cita būtiska informācija
Jānorāda jebkura cita būtiska informācija, kas var ietekmēt idejas/projekta/produkta īstenošanu vai sadarbību ar
Roche Inovāciju inkubatoru.

Parakstot šo pieteikumu apliecinu, ka:
• visi Roche Inovāciju inkubatora nolikumā minētie noteikumi ir skaidri saprotami un iesniedzot šo
pieteikumu pieteikuma iesniedzējs tiem piekrīt un apņemas nodrošināt nolikumā norādītās prasības;
• pieteikuma iesniedzējs atbilst visām konkursa nolikuma prasībām;
• gan pieteikumā, gan pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un ir spēkā esoša;
• esmu informēts par savu personas datu apstrādi un savām tiesībām personas datu apstrādes jomā Roche
Inovāciju inkubatora konkursa ietvaros, kā arī esmu iepazinies ar Roche Inovāciju inkubatora nolikumā
norādīto personas datu apstrādes sadaļu, tai skaitā, esmu informēts, ka pamatā mani personas dati tiek
apstrādāti Roche Inovāciju inkubatora nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī apstrādāti
tikai balstoties uz tiesiska pamata līdz mērķu sasniegšanai, kā arī Konkursa ietvaros organizētie pasākumi
var tikt fotografēti un filmēti Roche Inovāciju inkubatora nolikumā norādītajiem mērķiem.
Projekta iesniedzējs: _________________________________
Paraksts*_________________________________
2021__.gada _________________________________
* Ja pieteikuma iesniedzējs ir juridiska persona, konkursa pieteikumu paraksta persona, kurai, atbilstoši
Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijai, ir paraksta tiesības.

