INNOVÁCIÓS ÜGYFÉLADATLAP
Az Ügyfél adatai:
Név:
Cégnév:
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail cím:
Honlap cím:
Fő tevékenység:
Létszám:
Milyen "innovatív jeleket" mutat jelenleg a vállalkozás? (A megfelelő rész aláhúzandó.)
Rendelkezik saját K+F tevékenységgel?
Igen
Nem
Tart-e fent rendszeres kapcsolatot kutató
intézménnyel?
Rendelkezik-e ipari jogvédelem alatt álló
(immateriális) eszközzel?

Igen
Nem
Ha igen, melyikkel?…………………….
Igen
Nem
Ha igen, mi ez? ………………………..

Innovációs törekvések, fejlesztési elképzelések: (A megfelelő rész beikszelendő.)
új technológia vásárlása
új technológia kifejlesztése
új piacon való megjelenés
új termék, szolgáltatás bevezetése
szervezetfejlesztés
új nyersanyag alkalmazása
képzés
Dátum:……………………………………..

Az Ügyfél neve és aláírása:

___________________________________________________________________________
A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. a saját Általános Szolgáltatási Feltételeinek Titoktartási kötelezettségre vonatkozó
szabályai értelmében elismeri a jelen jogügylet során átadott és megismert valamennyi információ bizalmas jellegét, amelyet ennek
megfelelően kezel. A bizalmas információt harmadik személy részére csak az azt átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adja tovább,
kivéve azt az eset, amikor az Egyesület a bizalmas információt a vele szerződéses jogviszonyban álló megbízottnak adja át szolgáltatásai
teljesítése érdekében. Az Ügynökség a titoktartási kötelezettség elmulasztásáért büntető- és polgári jogi felelősséggel tartozik.

INNOVÁCIÓS PROJEKTADATLAP
A felmerült probléma rövid bemutatása:

A projekt célja:

A projektötlet rövid leírása, a javasolt szolgáltatások:

A finanszírozás módja: (A megfelelő rész beikszelendő.)
saját forrás
hitel
lízing
támogatás
javasolt pályázat: innovációs pályázatok
Szükség van-e kiegészítő szolgáltatásokra? (A megfelelő rész beikszelendő, illetve
kitöltendő.)
Igen
Nem
Igen esetén: konkrét javaslattétel.
képzés
tanácsadás
iparjogvédelem
partnerközvetítés
innovációs hírlevél
pályázati információk
projektfejlesztés
egyéb: …………….
Dátum:
A Tanácsadó
……………………………… aláírása:

neve

és Az Ügyfél neve és aláírása:

___________________________________________________________________________
A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. a saját Általános Szolgáltatási Feltételeinek Titoktartási kötelezettségre vonatkozó
szabályai értelmében elismeri a jelen jogügylet során átadott és megismert valamennyi információ bizalmas jellegét, amelyet ennek
megfelelően kezel. A bizalmas információt harmadik személy részére csak az azt átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adja tovább,
kivéve azt az eset, amikor az Egyesület a bizalmas információt a vele szerződéses jogviszonyban álló megbízottnak adja át szolgáltatásai
teljesítése érdekében. Az Ügynökség a titoktartási kötelezettség elmulasztásáért büntető- és polgári jogi felelősséggel tartozik.

