
                                                         
   

Regulamin naboru do Programu akceleracyjnego
w ramach Projektu „IDEA Global Poland Prize”

Niniejszy dokument określa zasady naboru, uczestnictwa, oceny i  selekcji  innowacyjnych pomysłów oraz normy i
założenia obowiązujące w trakcie programu akceleracyjnego w projekcie „IDEA Global Poland Prize ”

§ 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1. Akceleracji – należy przez to rozumieć działania realizowane przez Operatora na rzecz Startupów, opisane w 
Indywidualnym Planie Akceleracji, prowadzące do rozwoju produktu Startupu, mające umożliwić pilotażowe 
wdrożenie rozwiązania Startupu u Odbiorcy technologii lub pozyskanie kapitału od Inwestora;

2. Aplikującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub podmiot zagraniczny, który złoży Zgłoszenie. 
Aplikujący, aby móc zostać zakwalifikowanym do Programu jako Startup, będzie zobowiązany do spełnienia 
wszystkich warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie w celu udziału w Programie, na dzień 
podpisania Umowy;

3. Ekspercie zewnętrznym – należy przez to rozumieć, osobę lub grupę osób mających na celu wsparcie Komisji
oceniającej przy ocenie konkretnych zgłoszeń Aplikujących. W przypadku zaangażowania eksperta do 
procesu oceny ma on głos doradczy. Eksperci rekrutowani będą z wewnętrznych zasobów operatora lub 
partnerów biznesowych i wybierani pod kątem posiadania doświadczenia w danej dziedzinie 
biznesowej/technologicznej.

4. Grancie – należy przez to rozumieć pomoc w formie środków finansowych przekazaną Startupowi, zgodnie z 
postanowieniami zawartej ze Startupem i Operatorem Umowy, z przeznaczeniem na rozwój Pomysłu;

5. Indywidualnym Planie Akceleracji – należy przez to rozumieć plan pracy Operatora oraz Partnera 
biznesowego z danym Startupem, trwającej nie dłużej, niż 8 miesięcy od dnia zawarcia aneksu do Umowy po 
zakończeniu etapu Rozwoju, dotyczący działania Akceleracja, obejmujący profesjonalne działania 
prowadzące do rozwoju produktu Startupu, mające na celu umożliwienie pilotażowego Wdrożenia 
rozwiązania Startupu u Odbiorcy Technologii lub pozyskanie kapitału od Inwestora;

6. Indywidualnym Planie Rozwoju – należy przez to rozumieć plan pracy Operatora z danym Startupem 
trwającej nie dłużej, niż 3 miesiące od daty zawarcia Umowy na realizację działań Soft-landing oraz Rozwój, 
obejmujących działania o charakterze pomostowym, mających zapewnić Startupowi niezbędne warunki dla 
podjęcia właściwej działalności biznesowej oraz zindywidualizowane działania niezbędne dla rozwinięcia 
działalności Startupu w Polsce;

7. Informacjach Poufnych -  należy przez to rozumieć:
o wszelkie informacje dotyczące Pomysłów,
o wszelkie inne informacje związane z Programem  oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa

Operatora, Partnera biznesowego lub Startupu oraz
o informacje w inny sposób uznane za poufne, dotyczące Programu, które mogą zostać 

przekazane w trakcie trwania Programu bądź zostały lub zostaną uzyskane przez Operatora, 
lub Startup,  inny sposób w związku z Programem, niezależnie od tego, czy przekaz następuje
w formie ustnej, pisemnej czy jakiejkolwiek innej, w tym wszystkie notatki, raporty, analizy, 
kompilacje, prognozy, opracowania, streszczenia i inne materiały.

8. Inwestorze (funduszu inwestycyjnym) – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność w 
zakresie zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe lub innych form inwestowania;



                                                         
   

9. Kamieniu milowym – oznacza zaplanowane, mierzalne, obserwowalne zdarzenie, niezbędne dla postępu 
Programu, którego wystąpienie umożliwia ocenę, czy Startup może realizować kolejne z działań w ramach 
Soft-landing, Rozwoju i Akceleracji. W ramach Programu realizowane będą następujące kamienie milowe:

● Soft-landing; 
● Dla działań Soft-landing i Rozwój przewidziano realizację jednego kamienia milowego w postaci 

prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzonej wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego 
i nawiązania współpracy z Partnerem biznesowym, poprzez Startup i Partnera biznesowego np.: 
podpisanie listu intencyjnego.

● Akceleracja: przewiduje 3 kamienie milowe, przy czym:
1. w przypadku Akceleracji we współpracy z Odbiorcą technologii:

a. Pierwszy kamień milowy ma na celu stworzenie lub rozwinięcie początkowych 
funkcjonalności rozwiązania w środowisku technicznym i biznesowym Odbiorcy 
Technologii

b. Drugi kamień powinien mieć na celu rozwój kluczowych aspektów projektu w 
zakresie biznesowym i technologicznym.

c. Trzeci kamień milowy ma na celu uzyskanie wyników walidacji przedmiotu rozwoju 
lub jego kluczowych elementów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

2. przypadku akceleracji we współpracy z Inwestorem:
a. Pierwszy kamień milowy ma na celu sprawdzenie rynku dla proponowanego 

rozwiązania.
b. Drugi kamień milowy powinien rozwijać technologicznie dane rozwiązanie Startupu
c. Końcowy kamień milowy oznacza uzyskanie wyników biznesowych Sartupu zgodnie z

umową przedinwestycyjną (term sheet) zawartą pomiędzy Startupem a Inwestorem.
10. Kluczowych Ścieżkach Branżowych - należy przez to rozumieć branże, w których specjalizują się Odbiorcy 

Technologii. Specjalizacje te będą umieszczone na stronie www.polandprize.eu i regularnie aktualizowane. 
Akcelerator skupia się na następujących obszarach branżowych: Fintech, Industry 4.0.

11.  Komisji Oceniającej – należy przez to rozumieć gremium składające się z co najmniej 3 osób: przedstawicieli 
Operatora oraz ewentualnych ekspertów zewnętrznych, w tym przedstawicieli Partnerów biznesowych. 
Eksperci zewnętrzni pozyskiwani będą przez Operatora w oparciu o ich doświadczenie merytoryczne i 
znajomość technologii/branży w których oceniany Startup działa.

12. Mikroprzedsiębiorcach lub Małych Przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć mikro przedsiębiorcę lub 
małego przedsiębiorcę, spełniającego warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 
651/2014;

13. Odbiorcy Technologii – należy przez to rozumieć średniego lub dużego przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego 
rejestru, zainteresowanego wykorzystaniem technologii lub współpracą przy rozwoju produktów (w tym 
usług) Startupów uczestniczących w Programie;

14. Operatorze – należy przez to rozumieć HugeTECH sp.z.o.o z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Juliusza 
Słowackiego 24, 35-069 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649351, 
NIP: 5170378148, REGON: 356942044., będącym organizatorem oraz Operatorem Programu;

15. Partnerze biznesowym – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Startup nawiąże współpracę w ramach 
działań akceleracyjnych, występujący w roli Odbiorcy Technologii lub Inwestora. Odbiorca Technologii lub 
Inwestor wskaże osoby decyzyjne w ramach swoich struktur odpowiedzialne za działania w ramach projektu.

16. PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
17. Pomyśle – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie Startupu opisane w Zgłoszeniu;
18. Postakceleracji – należy przez to rozumieć sześciomiesięczny okres po zakończeniu działania Akceleracja, w 

ramach którego realizowane są działania zmierzające do zmaksymalizowania rezultatów projektu osiągnięte 



                                                         
   

przez Startup w wyniku Akceleracji, przewidujące np. kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań 
rozwojowych Startupu lub utrzymanie ich efektów;

19. Programie - należy przez to rozumieć realizowany przez Operatora Indywidualny Program Rozwoju i 
Akceleracji dedykowany Aplikującym, trwający od 5 do 8 miesięcy projektu pod nazwą „IDEA Global Poland 
Prize” ukierunkowany na wyłonienie i wsparcie rozwoju – spółek  zarejestrowanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w formie spółek kapitałowych o statusie mikro lub małych przedsiębiorstw, 
spełniających warunki określone w art. 22 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oraz w § 21 Rozporządzenia 
POIR, w których co najmniej połowę udziałów lub akcji posiadają osoby, które nie posiadają polskiego 
obywatelstwa i co najmniej jeden z członków zarządu spółki nie posiada polskiego obywatelstwa, oferujących
innowacyjne (innowacje produktowe) rozwiązania w obszarach tematycznych istotnych dla rozwoju 
działalności Partnera biznesowego i rynku, na którym funkcjonuje, realizowaną zgodnie z umową o 
powierzenie projektu „IDEA Global Poland Prize” pomiędzy Operatorem a PARP. W ramach Programu 
przyznawany jest również Grant; Działania związane z realizacją Indywidualnego Programu Rozwoju są 
realizowane przez wszystkie spółki, które podpiszą umowę z operatorem – sam proces akceleracji może być 
realizowany tylko przez podmioty, które ukończą z sukcesem etapy Soflandingu i Rozwoju.

20. Rozwoju – należy przez to rozumieć zindywidualizowane działania niezbędne dla rozwinięcia działalności 
Startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu Startupu lub podnoszeniem jego kompetencji, 
nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu Startupu, promocją oraz pozyskaniem przez Startup Partnera 
biznesowego;

21. Startupie – podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej; w ramach działania jest to 
mikro-przedsiębiorca lub mały przedsiębiorca spełniający warunki określone w art. 22 rozporządzenia KE nr 
651/2014, który jest uczestnikiem programu akceleracyjnego Poland Prize, spełnia warunki określone w § 21 
rozporządzenia POIR oraz działa w formie spółki kapitałowej, w której co najmniej połowę udziałów lub akcji 
posiadają osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa i co najmniej jeden z członków zarządu spółki 
nie posiada polskiego obywatelstwa;

22. Umowie – umowa zawierana pomiędzy Startupem, a Operatorem regulująca warunki realizacji 
Indywidualnego Programu Rozwoju i Akceleracji – Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

23. Umowie przedinwestycyjnej – umowa (term sheet) określająca warunki inwestycyjne pomiędzy Startupem, 
a Funduszem Inwestycyjnym będącym Partnerem biznesowym Operatora;

24. Ustawie wdrożeniowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 
2020 r. poz. 818, z późn. zm.);

25. Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć wypełniony danymi formularz aplikacyjny złożony za pośrednictwem 
platformy rekrutacyjnej zamieszczonej na portalu www.polandprize.eu wraz z przedstawieniem założeń 
Pomysłu w formie autorskiej prezentacji, opisu, materiału multimedialnego lub w postaci będącej 
połączeniem wymienionych form. Zawartość Zgłoszenia musi umożliwić dokonanie oceny zgodnie z 
kryteriami wyboru pomysłów w Programie.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Program adresowany do Aplikujących, których rozwiązania produktowe, usługowe lub procesowe mogą 
potencjalnie znaleźć zastosowanie w obszarach istotnych dla Partnerów biznesowych i ich otoczenia 
rynkowego.

2. Celem projektu jest sprowadzenie do Polski co najmniej 50 zespołów Startupowych, które wezmą udział 
w trzech rundach akceleracji. Planowane jest łączenie projektów technologicznych z branż takich jak 
Fintech, Industry 4.0  z Odbiorcami Technologii lub możliwość pozyskania przez Startupy inwestycji 



                                                         
   

kapitałowych od Inwestorów. Projekt ma również na celu pokazanie potencjału inwestycyjnego Polski 
oraz możliwości technologicznych i kadrowych jakie oferuje, a także budowę czołowego w skali Europy i 
Świata ekosystemu startupowego. Założeniem Programu jest realizacja przez Startup w pierwszej 
kolejności: Indywidualnego Planu Rozwoju (składającego się z dwóch pomniejszych etapów: Soft-landing 
i Rozwój), a następnie: Indywidualnego Planu Akceleracji (w wariancie z Odbiorcą Technologii lub 
Inwestorem). Realizacja jednego z etapów nie gwarantuje przejścia Startupu do kolejnego etapu.

3. Realizacja Indywidualnego Planu Rozwoju będzie opierać się na Umowie i składać się z dwóch etapów:
a. Etap pierwszy - Soft-landing -  Startup otrzyma wsparcie o charakterze pomostowym w celu podjęcia 

właściwej działalności biznesowej w Polsce. Soft-landing uznaje się za zakończony w przypadku 
zrealizowania przez Startup kamienia milowego dla działania Soft-landing, którego celem jest 
ustabilizowanie funkcjonowania Startupu na rynku polskim. Po Etapie Soft-landing rozpoczyna się 
Etap drugi - Rozwój, który polega na działaniach związanych z podnoszeniem kompetencji, rozwojem
zespołu Startupu oraz produktu oraz nawiązaniu i budowaniu relacji ze środowiskiem biznesowym, w
tym pomiędzy Startupem, a Partnerem biznesowym, uzgodnieniu obszaru biznesowego oraz zasad 
współpracy pomiędzy Startupem, a Partnerem biznesowym w ramach Akceleracji. W wyniku działań 
Startup uzgodni z Partnerem biznesowym obszar i warunki współpracy. Wybór Startupu do 
Akceleracji zostanie potwierdzony podpisaniem aneksu do Umowy pomiędzy Partnerem 
biznesowym będącym Odbiorcą Technologii, a Startupem lub umowy przedinwestycyjnej (term 
sheet) pomiędzy Partnerem biznesowym będącym Inwestorem, a Startupem.

b. Realizacja Indywidualnego Planu Akceleracji będzie przebiegać w dwóch wariantach, w zależności od 
tego, czy Startup nawiąże współpracę z Odbiorcą Technologii czy Inwestorem.

●Wariant współpracy z Odbiorcą Technologii – polega na realizacji działań zmierzających do 
uzyskania wyników walidacji pomysłu lub jego kluczowych elementów w środowisku 
zbliżonym do rzeczywistego, na podstawie których podejmowana będzie decyzja o 
możliwości dalszej współpracy z Odbiorcą Technologii. 

●Wariant współpracy z Inwestorem – polega na realizacji działań zmierzających do uzyskania 
wyników biznesowych Startupu zgodnie z umową przedinwestycyjną (term sheet) zawartą z 
Inwestorem. 

●Po zakończeniu Akceleracji nastąpi etap Postakceleracja będący etapem zmierzającym do 
zmaksymalizowania rezultatów projektu osiągniętych przez Startup w wyniku etapu 
Akceleracja.

4. Wybór Pomysłów następuje w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Operatora. Dla każdej edycji 
Programu będą ustalane indywidualne terminy przyjmowania Zgłoszeń. Możliwe jest składanie Zgłoszeń 
pomiędzy terminami naboru przewidzianymi dla poszczególnych edycji Programu, wówczas Zgłoszenie 
będzie rozpatrywane w najbliższym naborze.

5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o adresie poczty elektronicznej Aplikującego/Startupu, oznacza to 
adres e-mail służący do korespondencji pomiędzy Aplikującym/Startupem, a Operatorem wskazany w 
Zgłoszeniu.

§ 3.  Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia w ramach Programu oraz z niego wykluczone.

Program wspiera podmioty, które:
1. Spełniają definicję Startupu lub Aplikującego,  na moment podpisania Umowy ,
2. Mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną 

wpisem do właściwego rejestru (dotyczy: Poland Business Harbour).
3. Nie były notowane na giełdzie oraz pozostają w okresie 5 lat od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, a także nie dokonały dotychczas podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia; 
oraz nie są powiązane z operatorem, Partnerem biznesowym, który będzie zaangażowany w realizację 
Programu 



                                                         
   

4. Prowadzą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasady prowadzenia tej działalności 
nie naruszają postanowień Regulaminu i Umowy ;

5. Posiadają wyłączne prawo do dysponowania zgłoszonym w Zgłoszeniu innowacyjnym pomysłem 
biznesowym, rozwiązaniem, Pomysłem zgłoszonym do Programu oraz uprawnienia do rozporządzania 
nim we własnym imieniu pełnią praw;  

6. Z możliwości otrzymania dofinansowania wykluczone są w szczególności podmioty:
a) na podstawie art. 6b ust.3 ustawy o PARP; 
b) zgodnie z art. 35. ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
c) na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

e) który znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, w 
szczególności § 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014, w tym znajduje się w stanie 
niewypłacalności, złożył lub został złożony w stosunku do niego wniosek o ogłoszenie upadłości, złożył 
wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub został złożony w stosunku do niego wniosek o 
otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

f) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc 
za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym;

g) w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 2a i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 
lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w art. 3 ust 3 Rozporządzenia PE i
Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” 
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006); 

7. O otrzymanie grantu nie mogą ubiegać się również Startupy:
a) które uzyskały dofinansowanie na ten sam Pomysł w ramach naboru prowadzonego przez inny podmiot 

realizujący program akceleracyjny w oparciu o środki uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020; 

b) których członkowie organów zarządzających zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi 
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-
skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych;

c) które posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostają pod zarządem 
komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub 
restrukturyzacyjnego lub złożyły wniosek o zawieszenie działalności; 

d) w stosunku do których został ustanowiony zarząd przymusowy lub kurator osoby prawnej;
e) co do których istnieje uzasadniona wątpliwość odnośnie posiadania praw do dysponowania zgłoszonym w 

Zgłoszeniu innowacyjnym pomysłem biznesowym, rozwiązaniem, programem lub innym pomysłem 
zgłoszonym do programu lub są one przedmiotem sporu, zabezpieczenia lub roszczenia jakiegokolwiek 
podmiotu trzeciego. 

8. Pomoc finansowa w ramach Programu nie może być udzielona na działalność w zakresie: 
a) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych; 
b) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych; 
c) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych; 
d) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 
e) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych; 



                                                         
   

f) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
prekursorów. 

9. Z aplikowania do Programu wykluczeni są także przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze 
hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa okrętowego, sektorze włókien 
syntetycznych, sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury oraz sektorze wytwarzania energii, jej 
dystrybucji i infrastruktury. 

§ 4.  Zgłoszenie

1. Aplikacje do naboru mogą być składane w trybie ciągłym.
2. Zgłoszenie odbywa się w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego 

zamieszczonego na stronie www.polandprize.eu.
3. Przesłanie formularza aplikacyjnego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz złożenie Zgłoszenia 

na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. 
4. W przypadku zmiany Regulaminu po złożeniu Zgłoszenia przez danego Aplikującego, Zgłoszenie to 

pozostaje ważne, przy czym Operator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Aplikującego o 
uzupełnienie Zgłoszenia we wskazanym przez niego zakresie i terminie.

5. Aplikujący w Zgłoszeniu może wskazać jeden z Kluczowych Obszarów Specjalizacji, przy czym Komisji 
Oceniającej przysługuje prawo do zakwalifikowania Aplikującego do innej ścieżki niż wskazana.

6. Aplikacja musi być przygotowana w języku angielskim lub języku polskim. Aplikacje przygotowane w 
innych językach nie będą rozpatrywane.

7. Aplikujący zobowiązany jest do złożenia oświadczeń zgodnych ze stanem faktycznym w odniesieniu do 
wszystkich oświadczeń wymienionych w formularzu aplikacyjnym.

8. Aplikujący przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Operatora, a powstałych w związku ze Zgłoszeniem przez 
niego rozwiązań produktowych, usługowych, procesowych.

9. Materiały złożone przez Aplikującego wraz ze Zgłoszeniem stają się własnością Operatora i nie będą 
zwracane Aplikującym. Własność ta dotyczy możliwości wykorzystywania materiałów zgodnie z potrzebą 
realizacji Programu a nie przeniesienia własności do pomysłu na rzecz Operatora.

10. Zgłoszenia podlegają ocenie pod względem spełnienia kryteriów formalnych. W ramach tej oceny 
Operator może wezwać Aplikującego do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów formalnych, w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na adres poczty 
elektronicznej Aplikującego. Zgłoszenia, które nie zostaną uzupełnione, pomimo wezwania do 
uzupełnienia braków zostaną odrzucone.

§5. Ocena merytoryczna Zgłoszeń

1. Uzyskanie pozytywnej oceny na etapie weryfikacji spełnienia kryteriów formalnych kwalifikuje Zgłoszenie
do dalszej oceny, dokonywanej przez Komisję Oceniającą. Ocena merytoryczna realizowana jest w dwóch
etapach.

2. Wstępna ocena merytoryczna odbywa się na podstawie weryfikacji Zgłoszenia pod kątem spełniania 
kryteriów jakościowych i merytorycznych. W pierwszym, etapie, przypisani do procesu oceny członkowie 
Komisji oceniającej oceniają w skali 1-10 pkt następujące kryteria:
● Wielkość potencjalnego rynku i opis konkurencji
● Skalowalność rozwiązania
● Model biznesowy
● Technologiczna wykonalność projektu; 
● Zespół zgodny z profilem wymaganym przez akcelerator (m.in. chcący osiedlić się i działać w Polsce)



                                                         
   

● Trakcja i strategia wejścia na rynek (w tym dodatkowe osiągnięcia w tym obszarze);

3. Komisja Oceniająca na podstawie oceny merytorycznej zbuduje listę rankingową złożonych Zgłoszeń.
4. Komisja Oceniająca, na podstawie listy rankingowej oceny merytorycznej dokonanej przez członków 

Komisji oceniającej i rekomendacji Partnerów biznesowych, zaprosi do udziału w wywiadach wybranych 
Aplikujących. Zaproszenia przekazane będą z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. Jeśli, mimo co 
najmniej 2 prób ustalenia terminu spotkania, Aplikujący nie stawi się na ocenę, Komisja Oceniająca ma 
prawo wykluczyć Aplikującego z procesu rekrutacji.

5. Komisja Oceniająca ma prawo w uzasadnionych przypadkach zgodzić się na przeprowadzenie wywiadu w
formie telekonferencji.

6. Wywiady pogłębione prowadzone są przez minimum 2 członków Komisji Oceniającej i mogą być 
utrwalane w formie nagrań audio lub video.

7. Pogłębiona ocena merytoryczna odbywa się na podstawie oceny wywiadu pod kątem spełniania 
kryteriów jakościowych i merytorycznych. Komisja Oceniająca ocenia w skali 1-10 pkt następujące 
kryteria:
● Zespół
● Unikalność rozwiązania
● Wykonalność
● Produkt -  poziom gotowości
● Potencjał rynkowy  i skalowalność
● Dopasowanie do potrzeb Partnera biznesowego

8. Komisja Oceniająca przedstawi finalną listę rankingową Zgłoszeń, podsumowującą oceny z obu etapów 
(ocena merytoryczna oraz wywiad).

9. Komisja Oceniająca, biorąc pod uwagę, finalną listę rankingową wyłoni Aplikujących zaproszonych do 
udziału w Programie.

§ 6. Umowa 

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest podpisanie Umowy. Umowa zawierana jest w formie 
pisemnej. Umowa obejmuje realizację Indywidualnego Planu Rozwoju oraz warunkową realizację 
Indywidualnego Planu Akceleracji.

2. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn Aplikujący nie zdecyduje się na podpisanie Umowy lub Operator odmówi 
Aplikującemu podpisania Umowy, Komisja Oceniająca może wskazać do udziału w Programie kolejnych 
Aplikujących z listy rankingowej.

3. Aplikującemu nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie zakwalifikowania do 
Programu lub od odmowy zawarcia Umowy .

4. W terminie 14 dni od dnia zakończeniu naboru, Operator zawiadomi Aplikujących o wynikach 
postępowania  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.

5. Przed zawarciem Umowy , Operator może żądać dostarczenia lub uaktualnienia, w wyznaczonym 
terminie, w formie pisemnej, dokumentów niezbędnych do zawarcia tej umowy.

6. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie, w formie pisemnej, dokumentów niezbędnych do zawarcia 
Umowy będzie skutkowało odmową zawarcia Umowy .

7. W przypadku odmowy podpisania lub odstąpienia od podpisania Umowy , Operator będzie kierował 
zaproszenie do podpisania umowy do kolejnego Aplikującego, zgodnie z listą rankingową.



                                                         
   

§ 7. Uczestnictwo w Programie

1. Operator nie ponosi kosztów takich jak koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia Uczestników.’
2. Operator nie będzie pobierał od uczestników, żadnych dodatkowych opłat za udział w programie.
3. W ramach procesu Rozwoju i Akceleracji Startupom zostanie przyporządkowany dedykowany opiekun z 

zespołu akceleratora, który będzie z Uczestnikami przez cały okres trwania Programu.
4. W ramach każdego startupu przewiduje się udział zespołów składających się co najmniej z 2 osób oraz 

nie więcej niż 6

§ 8.  Grant

1. Grant będzie wypłacany zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy Operatorem a 
Startupem, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Sposób rozliczania Grantu określa stosowny załącznik do Umowy, jako uproszczona metoda rozliczania 
grantów udzielonych grantobiorcom w projektach działania 2.5 Programy akceleracyjne - Poland Prize 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

3. Zmiana załącznika publikowana będzie każdorazowo na stronie programu.
4. Grant wypłacany jest na następujących zasadach i w wysokości:
a) na pokrycie kosztów działań Soft-landing i Rozwój nie więcej, niż 50 000,00 zł, (w tym Soft-landing – nie 

więcej, niż 10 000,00 zł). W ramach działań Soft-landing finansowany jest zakup usług „konsjerża” , a 
także wynagrodzenia pracowników Startupu. W ramach działań Rozwój finansowane są: wynagrodzenia 
pracowników Startupu, zakup usług, zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i 
prawnych, koszty promocji;

b) na pokrycie kosztów realizacji planu Akceleracji nie więcej, niż 250 000,00 zł. W ramach działań 
Akceleracja finansowane są: wynagrodzenia pracowników Startupu, zakup usług, zakup środków 
trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, koszty promocji.

5. Wypłata grantu następować będzie w transzach. Wypłata każdej transzy uzależniona będzie od 
zrealizowania kamienia milowego przewidzianego dla danej transzy.

6. Realizacja Programu przez Startup podlega kontroli przez Operatora, PARP i inne uprawnione podmioty. 
Kontrole planowane są z uwzględnieniem terminów wyznaczonych na rozliczenie kwot ryczałtowych w 
ramach Programu.

7. Kontroli podlega dokumentacja potwierdzająca realizację działań opisanych w ust. 3 lit. a) i b) powyżej. 
Kontrola polega na sprawdzeniu czy Startup posiada i przekazał Operatorowi dokumenty określone w 
Umowie , potwierdzające osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań.

8. Operator może wymagać od Startupu wszelkich materiałów, które mogą potwierdzić, iż wywiązał się on z
zaplanowanych działań. Weryfikacji podlega również jakość przygotowanych w ramach realizacji 
Programu i Pomysłu  produktów.

9. Operator może udostępnić upoważnionym instytucjom wszelkie dokumenty, na podstawie których 
możliwa będzie weryfikacja realizacji Programu i Pomysłu, jak również prawidłowość stosowania przez 
Operatora kalkulacji dotyczącej kwoty przyznanej i udzielonego Grantu.

§ 9. Poufność

1. Operator, Startup oraz Uczestnicy zobowiązani są do zachowania w ścisłej poufności wszelkich 
Informacji Poufnych, w posiadanie których wejdą w trakcie Programu.

2. Informacje Poufne mogą zostać ujawnione, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa, orzeczenie sądowe, decyzja administracyjna lub w zakresie w jakim jest to niezbędne do 
realizacji założeń Programu (w szczególności w zakresie wykonania przez Operatora spoczywających na 



                                                         
   

nim zobowiązań dotyczących monitoringu i sprawozdawczości, kontroli i audytu, przechowywania 
dokumentacji oraz informacji i promocji).

3. Operator ma prawo udostępnienia (publikacji) wszelkich treści objętych Zgłoszeniem danego Startupu 
(w tym tożsamości Uczestników, zwięzłych pisemnych opisów Startupu  i Pomysłu oraz filmu wideo) w 
jakimkolwiek celu związanym z realizacją Programu lub w celach promocyjnych i treści te nie będą 
uważane za poufne.

§ 10. Własność intelektualna

1. Startup wyraża zgodę na wykorzystanie znaku towarowego, oznaczenia słownego, graficznego lub 
słowno-graficznego Startupu przez Operatora w materiałach marketingowych lub informacyjnych 
związanych z Programem.

2. Zgłaszając udział w Programie Startup nie naruszył, nie narusza, ani nie naruszy postanowień żadnych 
umów ani praw osób trzecich, w tym między innymi patentów, praw autorskich, tajemnicy 
przedsiębiorstwa, znaków towarowych, reklamy ani dóbr osobistych jak również nie ujawni z 
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych 
dotyczących innej osoby lub podmiotu.

3. Startupowi przysługuje pełnia własności praw do korzystania z eksploatowanej w ramach Programu 
własności intelektualnej, w tym w szczególności własność autorskich praw majątkowych lub innych 
odpowiednich praw do oprogramowania komputerowego, które są wykorzystywane w ramach Pomysłu 
objętego Zgłoszeniem. 

4. Startup oświadcza, że przestrzegał i przestrzega, a także zobowiązuje się przestrzegać w okresie realizacji 
Programu następujących oświadczeń:
a. w ramach przygotowywania i realizacji pomysłu objętego Zgłoszeniem przestrzegane były warunki 

licencji udzielonych Startupowi w odniesieniu do utworów lub programów komputerowych, z 
których Startup korzysta w związku z Programem;

b. wykonywanie przez Startup przysługujących mu praw własności intelektualnej nie jest przedmiotem 
sporu, ani nie ma podstaw do ich powstania;

c. wszelkie opłaty niezbędne do odnowienia lub utrzymania praw własności intelektualnej zostały 
wpłacone w całości, a wszelkie czynności niezbędne do utrzymania i ochrony praw własności 
intelektualnej zostały odpowiednio podjęte;

d. nie są mu znane jakiekolwiek naruszenia praw własności intelektualnej przez osoby trzecie;
5. Rezultaty będące przedmiotem praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz rezultaty 

niepodlegające takiej ochronie, powstałe w wyniku uczestnictwa Startup w Programie, stanowią 
własność Startupu, Startup posiada pełnię praw do korzystania z eksploatowanej w ramach Programu 
własności intelektualnej, w tym w szczególności własności autorskich praw majątkowych lub innych 
odpowiednich praw, które są wykorzystywane w ramach Pomysłu oraz posiada pełnię praw do ich 
rozporządzania we własnym imieniu.

6. Do autorskich praw majątkowych powstałych w wyniku realizacji Programu stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018  r. poz. 1191).

§ 11. Zobowiązania i Odpowiedzialność

1. Operator oraz żadna osoba biorąca udział w Programie ze strony Operatora, Partner biznesowy lub 
osoby biorące udział w Programie ze strony Partnera biznesowego nie będą ponosić odpowiedzialności 
za jakiekolwiek straty poniesione przez Startup, Uczestników lub podmioty powiązane ze Startupem 
osobowo lub kapitałowo, w związku z ich uczestnictwem w Programie.



                                                         
   

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przerwania, opóźnienia, odwołania lub anulowania 
Programu z uwagi na wystąpienie czynników zewnętrznych lub siły wyższej powodujących, że 
prowadzenie Programu stanie się bardzo utrudnione lub niemożliwe. Zdarzenia te znajdują się poza 
kontrolą a tym samym poza odpowiedzialnością Operatora, w związku z czym Operator będzie z niej 
zwolniony, bez konieczności zapłaty jakiejkolwiek kary lub odszkodowań, ze swoich wzajemnych 
zobowiązań wynikających z umowy ze Startupem lub Partnerem biznesowym.

3. Zobowiązania Startupu będą trwały także po zakończeniu Programu w zakresie w jakim Regulamin, 
Umowa lub obowiązujące przepisy prawa krajowego lub unijnego tak stanowią.

4. Startup zobowiązany jest ujawnić wszelkie dokumenty i informacje dotyczące  Pomysłu objętego 
Zgłoszeniem, oraz Startupu, które należy uznać za istotne biorąc pod uwagę zasady i warunki Programu 
określone w Umowie  i Regulaminie.

§ 12. Dane osobowe

1. Operator, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe w rozumieniu i zakresie 
przewidzianym właściwymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym przede wszystkim w 
zakresie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także innych przepisów, ustaw i rozporządzeń, 
normujących przetwarzanie danych osobowych określonych kategorii.

2. Operator przetwarza udostępnione dane osobowe dotyczące:
a) w przypadku Aplikującego: dane osób uprawnionych do reprezentacji Aplikującego, dane osób 

składających Zgłoszenie i dane innych osób wskazanych w Zgłoszeniu (w szczególności osób 
wskazanych jako Uczestnicy) oraz innych osób wyznaczonych do współpracy z Operatorem na 
potrzeby rozpatrzenia Zgłoszenia;

b) w przypadku Startupu: dane osób wskazanych w lit. a), a także dane osób reprezentujących 
Startup lub pracujących po stronie Startupu nad Pomysłem, dane Uczestników,  dane osób 
wyznaczonych przez Startup do współpracy z Operatorem w związku z realizacją Programu; 

3. w szczególności w zakresie ich danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, stanowisko) oraz kontaktowych 
(nr telefonu, adres e-mail).

4. Celem zbierania danych jest realizacja Programu oraz realizacja wydarzeń, warsztatów, spotkań dla 
absolwentów Programu po jego zakończeniu.

5. Podstawą przetwarzania danych jest jego niezbędność do realizacji Programu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
lub obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. obowiązki z zakresu pomocy publicznej –
art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora 
(cele marketingowe, obrona przed dochodzeniem roszczeń, realizacja zadań statutowych i Programu – 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Programie. W przypadku niepodania danych
realizacja Programu nie będzie możliwa. 

7. Osoby, których dane zostały udostępnione w związku z realizacją Programu, mają prawo dostępu do 
treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego.

8. Dane udostępnione przez Startup nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim, za wyjątkiem:
a) danych osobowych, które będą podlegały udostępnieniu we wniosku o dofinansowanie oraz na 

potrzeby procesu aplikacyjnego o dofinansowanie dla Programu i rozliczenia Programu;



                                                         
   

b) danych osobowych udostępnianych innym podmiotom współpracujących z  Operatorem w 
ramach realizacji i promocji Programu;

c) danych osobowych, których przekazanie odpowiednim instytucjom państwowym nałożone jest 
na Operatora z mocy prawa;

9. Dane udostępnione przez Startup mogą zostać udostępnione poza obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, w związku z czym Operator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony 
tych danych, w szczególności poprzez stosowanie określonych klauzul umownych zwanych 
„standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub 
transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień 
ochrony. W takim przypadku, osobom, których dane zostały udostępnione, przysługuje prawo uzyskania 
kopii odpowiednich zabezpieczeń.

10. Dane udostępnione przez Aplikującego lub Startup nie będą podlegały profilowaniu.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym wpłynęło Zgłoszenie (w przypadku Aplikującego) lub nie krócej niż 
przez okres określony w Umowie (w przypadku Startupu).

12. Operator w celu wykonania Programu, udostępnia Aplikującemu i Startupowi dane osób wyznaczonych 
przez nią do realizacji Programu i współpracy z Aplikującym lub Startupem.. Aplikujący i Startup 
zobowiązani są do przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych 
osobowych.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Startup ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich przedstawicieli i Uczestników jak za własne 
działania. Operator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w dowolnym czasie jakiegokolwiek Zgłoszenia,
Startupu lub Uczestnika, jeśli zdaniem Operatora naruszone zostały założenia, warunki, procesy lub 
zasady Programu. 

2. Startup lub Uczestnicy, których zachowania są nieetyczne, niezgodne z prawem lub mogą niekorzystnie 
wpłynąć na wizerunek Operatora lub Programu, zostaną wykluczeni z Programu według uznania 
Operatora.

3. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, Operator zamieszcza na 
stronie internetowej: www.polandprize.eu informację o jego zmianie, aktualną treść Regulaminu  oraz 
termin, od którego stosuje się zmianę. O ile postanowienia nowego Regulaminu nie stanowią inaczej, 
dotychczas złożone Zgłoszenia rozpatrywane są przez Operatora i Komisję Oceniającą zgodnie z 
postanowieniami zmienionego Regulaminu.

4. W przypadku zmiany Regulaminu Aplikującemu przysługuje prawo do rezygnacji z Programu, nie później 
jednak, niż przy podpisaniu Umowy.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim, z zastrzeżeniem bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe 
miejscowo dla siedziby Operatora. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu i zgodnie z 
nim powinny być interpretowane.

6. Niniejszy Regulamin został przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku 
rozbieżności między którąkolwiek z wersji językowych, obowiązuje polska wersja językowa.

7. W razie potrzeby lub jeśli będą tego wymagać właściwe przepisy prawa, Regulamin może podlegać 
aktualizacji.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.



                                                         
   

Załączniki:

1. Umowa - UMOWA Nr ……………………..  O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROGRAMU 
AKCELERACYJNEGO „IDEA Global Poland Prize”


