Приложение 1 към чл. 5

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ЗА СТАРТЪП ВИЗА

[Име на проекта] …………………………

1. Основна информация за кандидата
Попълнете полетата по-долу с информация за лицето/лицата, които представят
проекта.
Име на кандидата:

Номер на документ за задгранично пътуване:

Държава на произход:

Адресна регистрация:

Телефонен номер:

E-mail:

Образование:

Настояща работа:
Ако е приложимо:

Наименование на компанията:

Регистрационен номер на компанията (ЕИК):

Седалище на компанията:

Държава, в която е регистрирана компанията:

2. Приложения към Заявлението
Към заявлението са приложени следните документи:
Копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и
личните данни на заявителя (прилага се задължително);
Бизнес план и Презентация на проекта (прилага се задължително);
Финансови прогнози за планираните приходи и разходи за 3 години от датата на
подаване на заявлението за растеж на производството и/или услугите по проекта
(прилага се задължително);
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Описание на прототип на продукта/услугата и/или минимално жизнеспособен
продукт (документация, снимков материал, линк) (прилага се задължително);
Копие на Диплома от университет сред първите 50 от Световна университетска
класация на Центъра за световна класация на университети (CWUR) и референция за
заявителя по проекта за принадлежност към първите 10% по успех (когато е
приложимо);
Копие на фактура или друг разходооправдателен документ, че продуктите и/или
услугите по проекта са били продадени и заплатени от поне един клиент, компания от
класацията на списание Форчън 500 (Fortune 500) (когато е приложимо);
Копие на договор за инвестиция със специализиран международен фонд за
дялово и рисково финансиране, опериращ със средства от Европейски структурни и
инвестиционни фондове и/или Европейския инвестиционен фонд, за не по-малко от
50 000 евро, както и препоръка издадена от съответния фонд за приноса на
заявителя в проекта (когато е приложимо);
Копие на договор или писмо за намерение за инвестиция от фонд за дялово и
рисково финансиране в Република България, опериращ със средства от Европейски
структурни и инвестиционни фондове и/или Европейския инвестиционен фонд (когато
е приложимо);
Копие на Удостоверение за качество (Seal of Excellence) по програмите „Хоризонт
2020“ или „Хоризонт Европа“ за проекта (когато е приложимо);
Доказателство, че проектът е отличен на специализиран конкурс или състезание
в областта на иновациите и предприемачеството, организирани от Европейската
комисия или Европейската космическа агенция (когато е приложимо);
Доказателство за публикувани поне 2 статии в горните квартили Q1 или Q2 в
международните бази данни Scopus или Web of Science (когато е приложимо);
Приложен е банков или еквивалентен документ, удостоверяващ наличието на
лични средства на заявителя за поне 30 последователни дни преди датата на
заявлението (когато е приложимо);
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Приложен банков или еквивалентен документ, удостоверяващ наличието на
лични средства на заявителя, различни от критерий 1 по чл. 6, ал. 6 от Наредбата за
поне 30 последователни дни преди датата на заявлението, покриващи размера на
всички оперативни разходи във финансовите прогнози (когато е приложимо);
Копия на

фактури или други разходооправдателни документи (когато е

приложимо);
Копие на валиден патент за изобретение за високотехнологичния и/или
иновативния проект (когато е приложимо);
Копие

на

валидно

свидетелство

за

регистрация

на

полезен

модел

във

високотехнологичния и/или иновативния проект (когато е приложимо);
Копия на писма за намерение или договори за партньорство с български
партньори (когато е приложимо);
Представени са необходимите доказателства за декларираните обстоятелства в
заявлението, преведени с легализиран превод на български език.

2. Представяне на дейността, продукта и/или услугата
2.1. Опишете Вашия продукт или услуга. Какви ценни характеристики предоставя
Вашият продукт/услуга на клиентите? Какви проблеми разрешава и/или нужди
задоволява Вашият продукт/ услуга?

2.2. Какво прави Вашият продукт/услуга иновативен, уникален или различен в
сравнение с продуктите на Вашите конкуренти?

2.3. На каква технология се основава Вашият продукт/услуга? Опишете неговата
технология, ниво на зрялост, доказателства за ефективност и функционалност.
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2.4. Към кой производствен сектор или сектор на услугите принадлежи Вашият
продукт/ услуга?

2.5. Наличен ли е прототип или минимално жизнеспособен продукт на Вашия
продукт/доставка на услуга? Ако е приложимо, моля да предоставите описание или
доказателство за това. Каква е продажната цена за единичен продукт/услуга?

2.6. Притежавате ли защита на правата за интелектуална собственост на Вашия
продукт/ услуга като патент за изобретение или полезен модел? Ако е приложимо,
представете като доказателство копие на документи, които го удостоверяват и
официален превод от заклет преводач.

3. Производство, разходи и финанси
3.1. Какъв е приблизителния размер на месечното ви производство/доставка на
услуги? Какви са Вашите очаквания за произведена продукция/доставени услуги през
следващите 3 години?

3.2. Какви са разходите за изпълнение на Вашия проект? Какви са разходите за
производство, предоставяне на услуги, маркетинг, управление и др.?
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3.3. Представете в Приложение към Заявлението финансови изчисления/анализи на
Вашите прогнози за растежа на приходите и разходите през следващите 3 години.
Предоставената информация за бъдещи стойности трябва да бъде за период от датата
на подаване на Вашето Заявление за кандидатстване за Стартъп виза. Представете
информация за финансирането на проекта, както и основни индикатори за растеж
(KPIs).

4. Анализ на пазара, продажби, клиенти и партньорства
4.1. Какъв е размерът на пазара на Вашия продукт/услуга? В какви сегменти/пазари
целите на навлезете с Вашия продукт? Какъв е профилът на Вашите потенциални
клиенти? Опишете основните си конкуренти във Вашия пазарен сегмент? Какъв е
пазарния потенциал на Вашия продукт/услуга през следващите 5 години? Моля да
предоставите в бизнес плана си маркетингова стратегия за развитие на
продукта/услугата.

4.2. Осъществени ли са продажби на Вашия продукт/услуга? Какви канали за
реализация използвате за достъп до пазара? Как създавате и поддържате обратна
връзка с клиентите си? Ако е приложимо, опишете или представете доказателства
какви са приходите от продажби от началото на Вашия проект до настоящия момент и
за период от един месец?

4.3. Посочете Вашите основни потребители и техния брой? Ако е приложимо, моля да
предоставите доказателства или копия от договори и фактури, които удостоверяват
съществуването на реални клиенти и извършени продажби на продукта/услугата.

4.4. Представете информация за настоящите и потенциалните си бизнес партньори и
доставчици. Ако е приложимо, моля да предоставите копия на писма за намерение за
бизнес партньорство или копия на договори с бизнес партньори и доставчици.
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5. Човешки ресурси и презентация на проекта
5.1. Опишете екипа от хора, които участват във Вашия проект. Моля, включете
информация за броя на Вашите служители. Опишете тяхната роля във Вашия екип,
техния опит, ценни компетенции и умения в областта на индустрията/услугите, към
които принадлежи Вашия проект.

5.2. Представете бизнес план и презентация на Вашия проект. Ако е приложимо, моля
да прикачите към вашето заявление видео презентация и/или уебсайт на
продукта/услугата. Препоръчваме видео материалите да са приложени посредством
линк.

Декларирам, че приемам условията за участие, определени в Наредбата за Стартъп виза.*
Декларирам, че съм автор на проекта и притежавам правата върху него. *
Съгласен съм с обработването на моите лични данни във връзка със заявлението ми за
Стартъп виза, включително публикуването на моето име и името на моя проект съгласно Закона
за защита на личните данни. *
Потвърждавам, че съм запознат с това, че: администратор на предоставените от мен лични
данни е Министерство на икономиката, с адрес: ул. „Славянска“ 8, 1052, София, България;
личните ми данни ще бъдат обработвани единствено с цел провеждане на оценка за Стартъп
виза; предоставянето на данни е доброволно, но отказ за предоставяне на информация може
да доведе до невъзможност за оценка на кандидата. *
* задължителни за попълване полета
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