
 

 

REGULAMIN Platformy Connect 

 

§ 1  

WSTĘP 

 

1. Regulamin Projektu określa zasady postępowania konkursowego na „Pomysł biznesowy" oraz 

warunki uczestnictwa w programie akceleracji w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 

Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych 

pomysłów. 

2. Głównym celem Projektu jest wzrost innowacyjnych przedsiębiorstw przez budowanie  

i promowanie ekosystemu przedsiębiorczości typu startup w Polsce Wschodniej czyli 

przekształcanie pomysłów biznesowych w produkty/usługi, przygotowywanie ich pod kątem 

rynkowym według przyjętej metodologii oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych. 

3. LPNT zakłada wspólną realizację Projektu przez podmioty wnoszące do projektu zasoby 

ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, które zawarły umowę o partnerstwo 

(„projekt partnerski" w rozumieniu art. 33 ust. 1 Ustawy). 

4. LPNT pełnić będzie rolę Lidera Projektu („Animatora platformy startowej"). 

5. Nadzór nad realizacją Projektu oraz decyzję o sprawach, które nie są uregulowane powyższym 

Regulaminem, zastrzeżone są do weryfikacji Zarządu LPNT. 

 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

 

Beneficjent: Lubelski Park Naukowo -Technologiczny S.A. oraz Partnerzy (wymienieni poniżej) 

Formularz zgłoszeniowy - dokument opracowany przez PARP w celu uzyskania informacji o Pomyśle 

biznesowym dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

http://platformystartowe.gov.pl. 

Innowacyjny charakter Pomysłu biznesowego - innowacja rozumiana jest zgodnie z definicją OECD, 

Oslo Manual. Then Measurement of scientific and technological activities. Proposed Guidelines for 

Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/Eurostat, Paris 1997. Na potrzeby 

realizacji Działania wymagane jest, aby wybrane pomysły dotyczyły wdrożenia innowacji 

produktowej, na poziomie co najmniej krajowym, rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez 

dane przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie 

swoich cech lub zastosowań". Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji 

technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub 

innych cech funkcjonalnych. 

Komisja oceny pomysłów biznesowych - organ składający się z zewnętrznych Ekspertów 

merytorycznych, przedstawicieli LPNT, przedstawicieli Partnerów powołany przez LPNT w celu 

oceny i weryfikacji Pomysłów biznesowych. 

LPNT - Lubelski Park Naukowo -Technologiczny S.A. jest wnioskodawcą realizującym powyższy 

Projekt, spółka z siedzibą w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 3, NIP: 712-29-14-578, REGON: 

060005172, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 



 

 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228715. Lubelski Park  

Naukowo - Technologiczny S.A. Zamiennie Lider Projektu lub Beneficjent lub LPNT. 

MVP (Minimum Valuable Product) - pierwsza wersja produktu o minimalnej koniecznej 

funkcjonalności, która może zostać zaoferowana klientom. W zależności od przyjętej metodologii 

opracowania modelu biznesowego dla danego przedsiębiorstwa typu startup, MVP może stanowić 

przedmiot testowania rynku, w celu uzyskania informacji zwrotnej służącej dalszemu jego 

rozwojowi. MVP powinien być traktowany jako produkt, który można zaoferować do sprzedaży 

klientom wczesnego rynku, tzw. early adopters. 

Nisza rynkowa - zgodnie z def. Moszkowicz M, 2005. Zarządzanie strategiczne. Systemowe 

koncepcje biznesowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, zgodnie z def. Strategie niszy rynkowej 

jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, PARP. Essentials, 

Managing Creatvity and Innovation, Harvard Business School Press, 2003. 

Ocena pomysłu biznesowego - etap procesu wyboru Pomysłów biznesowych do uczestnictwa  

w programie akceleracji, polegający na ocenie formalno-merytorycznej zgłoszonych Pomysłów 

biznesowych przed Komisją Ekspertów.  

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Partner - należy przez to rozumieć podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie realizujący 

Projekt wspólnie z Liderem (LPNT), na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie  

o partnerstwie, zawartych z Beneficjentem przed złożeniem do Instytucji Pośredniczącej wniosku  

o dofinansowanie, którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszący do Projektu 

zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, wybrany zgodnie z art. 33 ustawy, 

uprawniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, o ile możliwość ponoszenia wydatków 

przez Partnera w ramach realizacji Projektu została przewidziana w porozumieniu lub umowie  

o partnerstwie; Partnerami są: 

Software Camp Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Zana 11A, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 

0000464292, NIP 712-327-90-49. 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny z siedzibą w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000027855, NIP 712-01-66-505. 

Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 25, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000072889, NIP 867-000-70-72. 

Netrix Group Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Związkowa 26, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublin  

z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000336026, NIP 946-258-96-06. 

Alter Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. Warszawska 102, w wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000428241, 

Regionalny Park Przemysłowy ŚWIDNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód 



 

 

w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  

nr 0000244632, NIP 712-297-961. 

Polski Inkubator Technologii i Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowicach, Tomaszowice 

Kol.31B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000401734, NIP 713-308-24-37. 

Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Konarskiego 18C, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod 

numerem KRS 0000218888, którego akta rejestrowe znajdują się w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 6312420815 oraz REGON 278243253,  

o kapitale zakładowym 9.020.000,00 zł, zwanego dalej „TECHNOPARK". 

Venture Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru 

funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny 

Rejestrowy pod numerem RFI 1093, zwanym dalej „Venture FIZ", reprezentowanego przez organ 

zarządzający: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) 

przy ul. Puławskiej 2 / bud. B, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000290974, NIP: 945-20-90-147, REGON: 120539631, o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) 

3.908.700 zł, zwanym dalej „Trigon TFI",  

SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SP. Z O. O. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ z siedzibą  

w Poznaniu (60-689), przy ul. Obornickiej 330, Nr KRS: 0000340378, NIP: 7781466629, Regon: 

301245740, zwanej dalej „Speed Up". 

Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady postepowania konkursowego i uczestnictwa  

w programie akceleracji: od zgłoszenia Pomysłu biznesowego, Ocenę, po uczestnictwo w programie 

akceleracji. 

Pomoc de minimis - oznacza pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenie Komisji (UE)  

Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

Pomysł biznesowy - nowa, niepowtarzalna koncepcja biznesowa, której produkt/usługa/proces 

odznacza się innowacyjnym charakterem oraz trafia w niszę rynkową. 

Pomysłodawca - osoba, zespół osób, które zgłosiły Pomysł biznesowy zgodnie z Regulaminem  

w ramach Projektu. 

Startup - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie uczestniczyć w programie 

akceleracji na bazie zgłoszonego pomysłu biznesowego do Projektu. 

Program Akceleracji - etap procesu zapewnienia odpowiednich jakościowo usług, które będą 

oferowane przedsiębiorstwom typu startup w zakresie rynkowego testowania pomysłu, prac nad 

jego rozwojem i przygotowania na jego bazie produktu o minimalnej funkcjonalnej użyteczności 

(MVP), gotowego do sprzedaży rynkowej. 

Projekt - „Platforma Startowa: Connect" jest współfinansowana ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych 

pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Celem Projektu jest wzrost 

innowacyjnych przedsiębiorstw, budowanie i promowanie ekosystemu przedsiębiorczości typu 

startup w Polsce Wschodniej poprzez przekształcanie pomysłów biznesowych w produkty/usługi, 



 

 

przygotowywanie ich pod kątem rynkowym według przyjętej metodologii oraz opracowanie 

rentownych modeli biznesowych, Umowa Programu Akceleracji - umowa podpisana pomiędzy LPNT 

a Pomysłodawcą określająca przedmiot umowy, warunki współpracy, prawa i obowiązki Stron  

w zakresie realizacji programu akceleracji. 

Ustawa - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Zespół Projektu - osoby realizujące projekt pt.: „Platformy startowe: CONNECT". 

 

§ 3 

POMYSŁODAWCA - UCZESTNIK PROJEKTU 

 

1. Pomysłodawca musi spełnić następujące warunki brzegowe, które są traktowane jako jego 

oświadczenia: 

1.1. Pomysłodawca oświadcza, że jest pełnoletnią osobą fizyczną, która nie ukończyła 35. 

roku życia i leganie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.2. Pomysłodawca jest właścicielem opisanego Pomysłu biznesowego lub jest osobą 

upoważnioną przez właścicieli Pomysłu biznesowego do kontaktu z LPNT. Właścicielowi 

Pomysłu biznesowego przysługuje wyłączne i niczym nieograniczone i nieobciążone 

prawo do opisanego Pomysłu biznesowego. 

1.3. Opisany w Pomyśle biznesowym produkt/usługa/proces nie jest objęty postępowaniem 

o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny podmiot/y lub 

osobę/y. 

1.4. Pomysłodawca oświadcza, że nie istnieje powiązanie w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy przedsiębiorcą  

a Beneficjentem oraz podmiotami świadczącymi temu przedsiębiorcy usługi w ramach 

indywidualnego wsparcia rozwoju innowacyjnego pomysłu biznesowego. 

1.5. Pomysłodawca oświadcza, że innowacyjny pomysł biznesowy jest wolny od wszelkich 

obciążeń prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego. 

1.6. Pomysłodawca oświadcza, że innowacyjny pomysł biznesowy nie jest przedmiotem 

aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej pomysłodawcy. 

1.7. Pomysłodawca oświadcza, że nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związany z tytułem przysposobienia, 

opieki lub kurateli, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub 

organów nadzorczych LPNT. 

1.8. Pomysłodawca nie pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z LPNT/Partnerem i nie jest 

członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych LPNT/Partnera. 

1.9. Pomysłodawca nie jest wykonawcą lub podwykonawcą zadań zleconych w ramach 

realizacji Projektu. 

1.10. Pomysłodawca nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku 

z udziałem Projekcie, tj. nie popełnił przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych. 



 

 

1.11. Pomysłodawca lub Zespół Pomysłodawców potwierdza spełnienie warunków z pkt. 1.10, 

akceptując powyższy Regulamin tj. zaznaczając odpowiednie pole w formularzu 

zgłaszającym swój pomysł biznesowy do Projektu. 

2. Każda osoba z Zespołu Pomysłodawców potwierdza pisemnie spełnienie warunków 

brzegowych z pkt. 1 na etapie Oceny. 

3. Pomysłodawca musi spełniać również inne warunki wymagane przez właściwe przepisy prawa. 

4. Pomysł biznesowy nie może dotyczyć działalności gospodarczej wyłączonej z możliwości 

przyznania pomocy de minimis na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia  

18 grudnia 2013 r. 

 

§ 4 

ZGŁOSZENIE POMYSŁU BIZNESOWEGO 

 

1. Nabór Pomysłów biznesowych jest ciągły. 

2. Pomysł biznesowy należy zgłosić przez przygotowany przez PARP formularz zgłoszeniowy  

na stronie http://platformystartowe.gov.pl/, następnie zostanie on przesłany przez PARP  

do LPNT. 

3. Pomysł biznesowy nie może być obciążony żadnymi ograniczeniami w tym nie może być 

przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, użyczenia bądź innej podobnej umowy, która mogłaby 

utrudnić bądź uniemożliwić wykorzystanie Pomysłu biznesowego zgodnie z celem określonym 

w Regulaminie, ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich, zastawem  

lub innymi obciążeniami, roszczeniami w tym poręczeniami, zabezpieczeniami ustanowionymi 

na istniejących lub przyszłych zobowiązaniach Pomysłodawcy. 

4. Pomysłodawca przez złożenie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu 

potwierdza spełnianie warunków, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1.1.-1.11. Regulaminu  

i akceptację niniejszego Regulaminu w całości. 

5. LPNT potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie od PARP formularza Pomysłu biznesowego 

Pomysłodawcy. 

6. Materiały i dokumenty przekazane LPNT dotyczące Pomysłu biznesowego nie będą zwracane 

Pomysłodawcy. Materiały i dokumenty dotyczące Pomysłu biznesowego zostaną przekazane 

do archiwum dokumentacji Projektu. 

7. Na każdym etapie oceny Pomysłu, Pomysłodawca zobowiązany jest do udzielania 

dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz złożenia odpowiednich oświadczeń celem 

uzupełnienia informacji w zakresie Pomysłu biznesowego lub umocowania prawnego 

Pomysłodawcy/Pomysłu biznesowego. 

 

§ 5 

OCENA i WYBÓR POMYSŁÓW BIZNESOWYCH 

 

1. Ocena i wybór pomysłów biznesowych odbywać się będzie cyklicznie, jednakże nie rzadziej niż 

raz na miesiąc. 

2. Ocena formalna zgłoszonego Pomysłu biznesowego przeprowadzana jest przez LPNT. 

3. Kryteria formalne, które ma obowiązek spełnić Pomysłodawca to: 

3.1. Formularz zgłoszeniowy jest kompletny. 



 

 

3.2. Formularz zgłoszeniowy Pomysłu biznesowego został złożony przez Pomysłodawcę, 

który nie ukończył 35. roku życia, w dniu złożenia projektu do Platformy. 

3.3. Pomysł biznesowy odznacza się charakterem innowacyjnym lub trafia w niszę rynkową 

/czytelna adnotacja w Formularzu zgłoszeniowym Pomysłu biznesowego/. 

3.4. Planowana działalność gospodarcza jest zgodna z zasadami udzielenia pomocy 

publicznej na zasadach de minimis /czytelny zapis w Formularzu zgłoszeniowym Pomysłu 

biznesowego/. 

3.5. Pomysłodawca oświadczył, że zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz zaakceptował 

jego postanowienia. 

4. Ocena formalna zostanie przeprowadzona przez Zespół Projektu, metodą „zero-jedynkową". 

Nie spełnienie choć jednego kryterium powoduje odrzucenie Pomysłu biznesowego. 

5. Ocena merytoryczna Pomysłu biznesowego zostanie przeprowadzona przez Komisję oceny 

pomysłów biznesowych. 

6. Ocena merytoryczna będzie Ill-etapowa: 

6.1. Wstępna ocena eksperta. 

6.2. Warsztaty z zakresu przygotowania założeń pomysłu biznesowego i prezentacji w formie 

concept pitch tzw. kick off session. 

6.3. Prezentacja pomysłu biznesowego, czyli concept pitch przed Komisją oceny pomysłów 

biznesowych. 

7. Ocena merytoryczna dotyczyć będzie następujących zagadnień: 

7.1. Potencjał zespołu pomysłodawcy. 

7.2. Innowacyjność pomysłu biznesowego. 

7.3. Potencjał rynkowy/ konkurencyjność. 

7.4. Określony segment klientów. 

7.5. Cel pomysłu biznesowego. 

7.6. Zdefiniowany problem do rozwiązania, na który odpowiada pomysł biznesowy. 

7.7. Zdefiniowane niezbędnych zasobów do realizacji pomysłu biznesowego. 

7.8. Koszt realizacji pomysłu biznesowego i przyszłe przychody. 

8. W kategorii oceny pod pkt. 6.1 - 6.3 Komisja Ekspertów może nadać 0-10 pkt, natomiast w 

każdej z pozostałych kategorii oceny - 0-5pkt. 

9. Preferowane będą pomysły biznesowe z obszarów wpisujących się w zakres regionalnych 

inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. 

10. Komisja Ekspertów dokona oceny i podejmie decyzję, które projekty przechodzą do programu 

akceleracji. 

11. Etap oceny nie może trwać dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym Pomysł biznesowy został zgłoszony. W uzasadnionych przypadkach okres ten może 

zostać wydłużony. 

12. Pomysłodawca otrzyma elektronicznie ocenę pomysłu biznesowego wraz z decyzją Komisji 

Ekspertów o dalszym uczestnictwie Pomysłodawcy w Projekcie lub jego zakończeniu. 

13. LPNT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia pomysłu biznesowego jeżeli nie odznacza 

się on innowacyjnym charakterem i nie trafia w niszę rynkową. Odmowa przyjęcia lub 

odrzucenie pomysłu biznesowego, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, nie może stanowić 

jakiejkolwiek podstawy do zgłaszania roszczeń Pomysłodawcy w stosunku do LPNT. 

14. Pomysłodawca, który zostanie zaproszony do programu akceleracji ma obowiązek: 



 

 

14.1. Założyć spółkę z ograniczona odpowiedzialnością /słownik pojęć: startup/ (preferowany 

jest tryb elektroniczny za pośrednictwem portalu https://ems.ms.gov.pl/) i przedłożenia 

w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia pozytywnej decyzji Komisji Ekspertów odpisu 

KRS lub kopii decyzji o dokonaniu wpisu do KRS wraz z dodatkowymi dokumentami 

określonymi w decyzji Komisji Ekspertów. 

14.2. Podpisać umowę programu akceleracji pomiędzy LPNT, a startup, zawierającą 

zobowiązanie do zachowania poufności. 

 

§ 6 

PROGRAM AKCELERACJI 

 

1. Celem etapu programu akceleracji jest wybranie 70. Pomysłów biznesowych, które w opinii 

Komisji oceny pomysłów biznesowych mają szansę na komercyjny sukces. Program akceleracji 

to proces, który zapewnia jakościowe usługi, przedsiębiorstwom typu startup w zakresie 

rynkowego testowania pomysłu, prac nad jego rozwojem i przygotowania na jego bazie 

produktu o minimalnej funkcjonalnej użyteczności (MVP), gotowego do sprzedaży rynkowej. 

2. Etap programu akceleracji rozpoczyna się od podpisania umowy programu akceleracji 

pomiędzy LPNT a Startup. 

3. Treść umowy programu akceleracji nie podlega negocjacjom. 

4. Umowy pomiędzy LPNT a Startup, określać będzie w szczególności: 

4.1. oznaczenie stron, których umowa ta dotyczy; 

4.2. oznaczenie zakresu usług, jakie zostaną wykonane w ramach umowy; 

4.3. oznaczenie rodzajów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości uzyskania 

pomocy; 

4.4. określenie warunków i okresu współpracy stron; 

4.5. zobowiązania i odpowiedzialność stron umowy; 

4.6. zobowiązanie stron do zachowania poufności; 

4.7. zasady korzystania z dóbr udostępnionych przedsiębiorcy przez Beneficjenta; 

4.8. oświadczenie o braku powiązań w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy przedsiębiorcą a Beneficjentem oraz 

podmiotami świadczącymi temu przedsiębiorcy usługi w ramach indywidualnego 

wsparcia rozwoju innowacyjnego Pomysłu biznesowego; 

4.9. oświadczenie przedsiębiorcy o posiadaniu wyłącznych praw do zgłoszonego przez niego 

innowacyjnego pomysłu biznesowego oraz uprawnieniu do rozporządzania nim  

we własnym imieniu pełnią praw; 

4.10. oświadczenie przedsiębiorcy, że innowacyjny pomysł biznesowy jest wolny od wszelkich 

obciążeń prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego; 

4.11. oświadczenie przedsiębiorcy, że innowacyjny pomysł biznesowy nie jest przedmiotem 

aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej pomysłodawcy; 

4.12. wskazanie możliwości złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o dofinasowanie projektu 

w maksymalnej kwocie 800 000,00 zł w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW pod 

warunkiem uzyskania pozytywnej pisemnej rekomendacji LPNT w tym zakresie, 

obowiązującej w terminie do 3-miesięcy od daty jej wydania; 

4.13. zasady rozwiązania umowy. 



 

 

5. Wszystkie usługi wykonywane na rzecz Startup są nieodpłatne i zgodne z przedmiotem umowy 

programu akceleracji. 

6. Program akceleracji trwa maksymalnie 7 miesięcy. Program akceleracji to gwarancja 

otrzymania wsparcia w postaci: 

6.1. opiekuna startup, czyli osoby koordynującej proces inkubacji przedsiębiorstwa typu 

startup. Do zadań opiekuna startup należy: 

6.1.1. przygotowanie szczegółowego programu inkubacji dla danego startupu, w 

zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa pracującego nad 

rozwojem pomysłu; dokonywanie oceny postępu prac nad rozwijaniem pomysłu, 

według przyjętych list kontrolnych („kamieni milowych"), ustalonych z ekspertami 

branżowymi; 

6.1.2. zapewnienie wszelkich usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstwa typu 

startup, 

6.1.3. sporządzenie końcowego raportu z prac przedsiębiorstwa typu startup, będącego 

jednocześnie elementem dokumentacji składanej na etapie wnioskowania o 

sfinansowanie przedsiębiorstwa typu startup związanego z wejściem na rynek z 

przygotowanym produktem 

6.2. usługi podstawowe (lokal, obsługa księgowa i prawna, doradztwo podatkowe) 

6.3. Preparation Camp (warsztaty, których celem jest stworzenie MVP pomysłu biznesowego 

i powtarzalnego, skalowalnego oraz rentownego modelu biznesowego) 

6.4. specjalistycznych usług doradczych w 4 obszarach tematycznych: 

6.4.1. wsparcia technicznego, technologicznego, inżynierskiego, informatycznego, 

wzorniczego, w tym zapewnienie niezbędnego oprogramowania i licencji, 

6.4.2. wsparcia w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego 

pomysłu (ocena rynkowa produktu, stworzenia modelu biznesowego), 

6.4.3. wsparcia w obszarze analiz potrzeb klienta (badanie rynku, odnajdowanie i 

ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb 

określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb, 

opracowywanie produktu oraz strategii jego dystrybucji, przygotowanie 

odpowiedniej strategii ceny i promocji, reklama i informacja o produkcie), 

6.4.4. wsparcia w obszarze projektowania graficznego, tworzenia nazw i znaków 

firmowych, w tym wizualne kreowanie marki, tworzenie systemów identyfikacji 

oraz wspomagania sprzedaży 

7. Pomysł biznesowy zostanie wskazany do możliwości złożenia przez startup wniosku o 

dofinasowanie projektu w maksymalnej kwocie 800 000,00 zł w ramach poddziałania 1.1.2 PO 

PW pod warunkiem uzyskania pozytywnej pisemnej rekomendacji LPNT w tym zakresie, 

obowiązującej w terminie do 6 miesięcy od daty jej wydania. 

 

§ 9 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI I DANE OSOBOWE 

 

1. Umowa o zachowaniu poufności zostanie podpisana ze Startup wraz z umową programu 

akceleracji. 



 

 

2. Pomysłodawca wypełniając Formularz zgłoszeniowy Pomysłu biznesowego ma obowiązek 

oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych  

w Formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb oceny projektu, zgodnie z ustawą z dnia Ustawa  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. /Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883/. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

1. Projekt realizowany jest na zasadzie wyłączności, co oznacza, iż Pomysłodawcy zgłaszający 

pomysł biznesowy na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązani są do zachowania  

w poufności oraz nieprzekazywania żadnych informacji dotyczących zgłoszonego pomysłu 

biznesowego osobom trzecim za wyłączeniem LPNT w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania 

informacji o odmowie przyjęcia projektu biznesowego. 

2. Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa LPNT wobec pomysłodawców oraz osób 

trzecich za wszelkie szkody związane z realizacją Projektu, zostaje ograniczona wyłącznie do 

odpowiedzialności za działania lub zaniechania wynikające z winy umyślnej bądź rażącego 

niedbalstwa. 

3. Pomysłodawcy zgłaszają pomysły biznesowe wyłącznie na własny koszt oraz ryzyko, co oznacza 

w szczególności, iż LPNT nie jest zobowiązana do zapłaty na rzecz pomysłodawców 

jakichkolwiek należności związanych pośrednio bądź bezpośrednio ze zgłoszeniem pomysłu 

biznesowego. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności powyższy Regulamin Projektu zgodny jest  

z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. Nr 1146, z późn. zm.); 

Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014 - 2020, zawartego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.). 

2. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2016r. i zostanie opublikowany na stronie 

http://platformystartowe.gov.pl/. 

3. LPNT zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Projektu w każdym czasie 

w celu zwiększenia efektywności Projektu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia jej 

ogłoszenia na stronie http://platformystartowe.gov.pl/. Zmiana Regulaminu nie stanowi 

podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń przez Pomysłodawców do LPNT. 

 

 

 

 

 


