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FITXA DE DADES DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA PER AL PROGRAMA PART TIME LAB
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’EMPRESA “[nom de la idea o del projecte]”


Nota prèvia
Som conscients de què possiblement la informació que es consigna en aquesta fitxa té caràcter provisional i possiblement canviarà en el futur.

Dades dels promotors
Promotor principal, altres promotors, col·laboradors i dades de contacte

NOM I COGNOMS
MÒBIL
MAIL
Promotor/col·laborador... 
















 
Quina dedicació de l’equip promotor preveieu durant la durada del programa Part Time Lab? I posteriorment quan l’empresa vagi arrencant?





Quins rols que us heu assignat individualment dins el projecte?
NOM I COGNOMS
ROL








Heu definit el pacte de socis? 



Quines són les vostres fortaleses com a equip promotor?






I les àrees de millora i els aspectes que us agradaria treballar al llarg dels primers 6 mesos del programa?






Adjunteu el CV de cada membre del vostre equip o indiqueu el vostre perfil de Linkedin

Per què voleu entrar en el programa Part Time Lab?  què creieu que us pot aportar?






Algunes dades de la idea o del Projecte

Quina és la idea central de la iniciativa? 







D’on sorgeix la idea, l’oportunitat i necessitats que voleu cobrir





Missió, visió i valors del projecte







Podeu afegir o adjuntar qualsevol informació o documentació addicional que vulgueu (canvas, pla de negoci, números de l’esborrany del pla econòmic-financer, informació sobre el mercat, vídeo...).


CONFIDENCIALITAT I ÚS DE LES DADES
Totes les comunicacions entre els Up Catalonia i els promotors del projecte Socis Futurs i tota la informació i altres materials subministrats o rebuts per qualsevol d’ells així com qualsevol informació que faci referència les operacions del negoci dels Socis Futurs o de la Societat amb qualsevol altre persona, o que per la seva naturalesa es pretengui que sigui per a l’ús exclusiu del destinatari serà considerada com a confidencial. Ho serà almenys fins que pugui raonablement ser considerada de domini públic per causes no imputables als obligats a la confidencialitat, o pel requeriment legal, judicial o efectuat per qualsevol autoritat legal competent. Aquesta obligació de confidencialitat continuarà fins i tot després de l’expiració del possible Pacte amb caràcter indefinit, fins i tot també en el cas de que el soci deixi d’ostentar aquesta condició.

Up Catalonia SL utilitzarà la informació que proporciones en aquest formulari per estar en contacte, i enviar-te informació de les nostres activitats, serveis i informació relacionada amb Up Catalonia. Pots canviar d'opinió en qualsevol moment fent clic a l'enllaç de cancel·lació al peu de pàgina de qualsevol correu electrònic que rebeu nostre o contactant-nos a info@upcatalonia.cat. Tractarem la vostra informació amb respecte. Per obtenir més informació sobre les nostres pràctiques de privacitat, visiteu el nostre lloc web.  

