ODPOWIEDZ NA WYZWANIA I TECHNOLOGICZNE
POTRZEBY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH.

ZAMIEŃ POMYSŁ W REALNY BIZNES!

JAK APLIKOWAĆ DO PROGRAMU
EDULAB 2.0
PRZEJDŹMY PRZEZ TO RAZEM
„KROK PO KROKU”

KROK 1

SPRAWDŹ AKTUALNE WYZWANIA OŚWIATY
Aktualne wyzwania znajdują się w bazie konkurencyjności:
wejdź na stronę Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
w wyszukiwarkę na stronie głównej wpisz "eduLAB Wyzwanie"
wybierz wyzwanie, na które chcesz odpowiedzieć
eduLAB
Wyzwanie

Lista znalezionych
wyzwań

Wskazówka!
Śledź nasze Social Media, aby zawsze
być na bieżąco z prowadzonymi
rundami naboru

KROK 2

ZAPOZNAJ SIĘ Z WYZWANIEM

Wybierz wyzwanie, na które chcesz odpowiedzieć.
Zapoznaj się z zapytaniem ofertowym i załącznikami.

KROK 3

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA
Przygotuj informacje i wypełnij formularze. Pamiętaj, aby
uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Pamiętaj, aby w
Karcie Pomysłu
zaznaczyć zgody na
przetwarzanie danych
osobowych oraz
zaakceptowanie
Regulaminu Projektu
(treść regulaminu
znajdziesz w
załączniku nr 5)

Aby złożyć ofertę uzupełnij i dołącz:
Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Oświadczenie oferenta (załącznik nr 2)
Kartę pomysłu (załącznik nr 4)
CV wszystkich członków zespołu

Pamiętaj !

Wszystkie dokumenty powinny być
uzupełnione, podpisane i zeskanowane.

Zwiększ swoje szanse na akceleracje i zapoznaj się z plikiem „Kryteria Wyboru” (załącznik nr 7).
Zobacz na co zwracamy szczególną uwagę przy ocenie składanych ofert i jeśli posiadasz dołącz
dodatkową dokumentację wskazaną w pliku.

KROK 4

PRZEŚLIJ OFERTĘ

Pamiętaj !

Możesz wysłać formularz ofertowy na jeden
z dwóch sposobów:

Prześlij formularz ofertowy w
wyznaczonym terminie – wskazany w
miejscu: Termin składania ofert

wyślij wiadomość wraz z załącznikami (z kroku
nr 3) na adres e-mail: kontakt@edulab.io
W tytule wiadomości z ofertą podaj numer
ogłoszenia ofertowego, znajdziesz go na
stronie głównej ogłoszenia.

Numer
ogłoszenia
ofertowego

wyślij swoją aplikącję przez system Bazy
Konkurencyjności - w tym celu zapoznaj się z
dokumentem "Instrukcja Użytkownika BazaKonk.
2021" (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

Termin
składania
ofert

KONTAKT
Jeśli masz pytania lub chciałbyś skonsultować z nami
swój projekt przed wysłaniem

Napisz kontakt@edulab.io

Zadzwoń +48 500 204 423

Do zobaczenia!
Zespół eduLAB.
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