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§ 1.
DEFINICJE

1. Inkubator – spółka TechnoBoard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej również
jako TechnoBoard, TB bądź Beneficjent

2. Projekt – projekt „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć dla

gospodarki elektronicznej”, realizowany przez Inkubator na podstawie umowy o
dofinansowanie Nr UDA-POIG.03.01.00-00-029/09-00, zawartej w dniu 31 marca 2010 r.
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji,
Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

3. Pomysłodawca - osoby fizyczne, prawne bądź inne jednostki nieposiadające osobowości
prawnej, ale posiadające zdolność do czynności prawnych, posiadające prawa majątkowe
do Pomysłu, w szczególności prawa twórców i deklarujące czynne uczestnictwo przy
jego realizacji.

4. Pomysł – przedsięwzięcie zgłaszane do inkubatora, znajdujące się we wczesnym stadium

rozwoju. Po pozytywnym przejściu wstępnej selekcji Pomysł może zostać skierowany do
etapu Preinkubacji. Pomysł powinien charakteryzować się możliwością wykorzystania w
komercyjnej działalności gospodarczej, której celem jest osiągnięcie w przewidywalnej
przyszłości zysku ekonomicznego przedsiębiorstwa założonego dla realizacji Pomysłu.

5. Biznesplan – szczegółowy opis działań potrzebnych do realizacji Pomysłu, z
planowanym harmonogramem ich wykonania, który zawiera informację o planowanych
wydatkach kapitałowych i operacyjnych, ze wskazaniem szczegółowego przeznaczenia
wydatków.

6. Inwestycja – nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce, utworzonej w wyniku

Procesu Inwestycyjnego w ramach Projektu, przy udziale Inkubatora, w celu komercyjnej
realizacji Pomysłu, spełniające warunki Rozporządzenia Komisji Europejskiej (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 (Dz. Urz. UE L 352 z dn.
24.12.2013 r.).

7. Innowacyjne Rozwiązanie - nowe, lub istotnie ulepszone wersje: produktu, usługi,
procesu, strategii marketingowej lub zmian organizacji. Innowacyjne Rozwiązanie polega
na wprowadzeniu zmian do obecnej lub planowanej działalności przedsiębiorstwa. Do
Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się:

a. innowacja

produktowa (w tym usługowa) – skierowanie przez
przedsiębiorstwo oferty nowego produktu lub usługi, lub istotna zmiana
oferowanego dotychczas produktu/usługi (ulepszona wersja, zwiększająca
unikatową wartość oferowaną dla klienta). Poprawa charakterystyki produktu
może obejmować zakres ulepszeń technicznych, składowych produktu,
wykorzystywanych rozwiązań technologicznych, w tym oprogramowania lub
materiałów, zwiększenia łatwości obsługi produktu przez klienta lub innych cech
produktu, które doprowadzą do zwiększenia jego sprzedaży,

b. innowacja procesowa – wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa
nowych, lub istotnie zmienionych, usprawnień zarządczych w zakresie
wytwarzania produktu lub usługi, ich dostawy klientom lub innych usprawnień,
które doprowadzą do zwiększenia sprzedaży produktów lub usług,
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c. innowacja marketingowa – wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowej,
zmienionej strategii marketingowej, obejmującej zmiany w sposobie prezentacji
produktu lub usługi, ich pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu
biznesowym,

d. innowacja organizacyjna – wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowej
rozwiązań organizacyjnych w jego działalności operacyjnej, w zakresie
organizacji pracy, zarządzania lub współpracy z otoczeniem biznesowym,

przy czym Pomysł musi obejmować minimum innowację opisaną w pkt. a bądź b.

8. Komitet Inwestycyjny – zespół osób (członków Komitetu Inwestycyjnego), których
zadaniem jest dokonanie oceny Pomysłu po etapie Preinkubacji oraz podjęcie decyzji
o przeprowadzeniu Wejściu Kapitałowego w Spółkę, w celu realizacji Pomysłu, a także
opiniowanie decyzji o przeprowadzeniu Wyjścia z Inwestycji.

9. Koordynator Projektu – osoba nadzorująca i koordynująca prace Zespołu Inkubatora.
10. PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
11. Preinkubacja – etap Procesu Inwestycyjnego po pozytywnym przejściu Pomysłu przez
Wstępną Selekcję, którego celem jest przygotowanie Pomysłu do decyzji o Wejściu
Kapitałowym w Spółkę. Preinkubacja obejmuje doradztwo eksperckie (biznesowe),
doradztwo finansowe, doradztwo prawne dla zgłoszonego Pomysłu. W Preinkubacji
Pomysł oceniany jest w połączeniu z oceną Pomysłodawcy w zakresie zdolności do
realizacji Pomysłu oraz potrzeby wsparcia zespołu Spółki osobami o komplementarnych
kompetencjach. Na tym etapie, Pomysłodawca jest wspierany przez zespół Inkubator
przy tworzeniu Biznesplanu oraz przeprowadzane są analizy ekonomiczne i studia
wykonalności Pomysłu. Pomysłodawca oraz Inkubator mogą zawrzeć umowę
o przeprowadzenie Preinkubacji, która zawierać będzie postanowienia określające
prawa i obowiązki stron, w szczególności prawo wyłączności lub pierwszeństwa dla
Inkubator w zakresie realizacji Pomysłu poprzez utworzenie Spółki. Wynikiem
Preinkubacji jest również ustalenie podstawowych warunków inwestycji Inkubator w
Spółkę realizującą Pomysł, tj. tzw. Term Sheet.

12. Proces Inwestycyjny – proces opracowania Pomysłu, w celu przygotowania Pomysłu do

przeprowadzenia Inwestycji. Proces Inwestycyjny w ramach Projektu składa się
w szczególności z Selekcji Wstępnej, Preinkubacji, przygotowania do Wejścia
Kapitałowego i realizacji Wejścia Kapitałowego.

13. Regulamin – niniejszy regulamin.
14. Selekcja – wstępna ocena i decyzja o wyborze lub odrzuceniu Pomysłu, w zakresie

skierowania Pomysłu do etapu Preinkubacji. Selekcję (m.in. w zakresie modelu
biznesowego, konkurencyjności, stanu prawnego Pomysłu) przeprowadza zespół
Inkubatora, który może skorzystać ze wsparcia ekspertów zewnętrznych. Selekcja
przeprowadzona jest w szczególności w oparciu o Zgłoszenie Pomysłu. Od decyzji
Inkubator na etapie Selekcji nie przysługuje odwołanie.

15. Spółka – spółka prawa handlowego, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub
spółka akcyjna, utworzona w celu realizacji Pomysłu w ramach Procesu Inwestycyjnego,
w której Inkubator, wraz z podmiotami powiązanymi osobowo bądź kapitałowo z
Inkubatorem:

a.

obejmują łącznie nie więcej niż 49,999 % odpowiednio udziałów lub akcji, oraz

b. nie posiadają dominującego wpływu na Spółkę w organach zarządzających bądź
organach nadzorczych
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16. Term Sheet – dokument zawierający zestawienie warunków, na jakich ma zostać
dokonane Wejście Kapitałowe, przygotowany w Preinkubacji pomiędzy Pomysłodawcą,
Inkubator i ewentualnie innymi stronami, planowanymi uczestnikami Umowy
Inwestycyjnej. Dokument opisuje wstępnie podstawowe planowane warunki działalności
powoływanej spółki.

17. Wejście Kapitałowe – dokonanie przez Pomysłodawców, Inkubator i ewentualnie inne

strony, na podstawie Umowy inwestycyjnej, założenia Spółki i doprowadzenia do
rozpoczęcia przez nią działalności, w szczególności poprzez objęcie lub nabycie przez
Inkubator udziałów lub akcji Spółki. Wejście Kapitałowe poprzedzone jest
przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (w szczególności Umowa Inwestycyjna,
Umowa Spółki, Umowa Wspólników), w oparciu o warunki zawarte w Term Sheet oraz
dodatkowe ustalenia stron Umowy Inwestycyjnej.

18. Wyjście z Inwestycji – przeprowadzenie takich czynności biznesowych i prawnych,
których skutkiem jest zakończenie zaangażowania kapitałowego Inkubator w Spółkę.

19. Umowa Inwestycyjna – umowa pomiędzy Pomysłodawcą i Inkubator oraz ewentualnie
innymi stronami (np. inwestorami zewnętrznymi), która określaj zasady Wejścia
Kapitałowego, powołania Spółki, prawa i obowiązki stron związane z uczestnictwem
w Spółce, harmonogram realizacji Biznesplanu.

20. Umowa o dofinansowanie – umowa zawarta pomiędzy PARP a Inkubatorem, oznaczona
Nr UDA-POIG.03.01.00-00-029/09-00.

21. Umowa Spółki – umowa określająca: przedmiot działalności spółki, wielkość kapitału

zakładowego, wkłady wspólników lub akcjonariuszy, ewentualne uprzywilejowanie
wspólników lub akcjonariuszy w zakresie działalności Spółki oraz inne zasady
funkcjonowania Spółki.

22. Umowa Wspólników – umowa pomiędzy aktualnymi wspólnikami lub akcjonariuszami
Spółki, regulująca szczegółowo ich prawa i obowiązki, związane z uczestnictwem
w Spółce, stanowiąca uzupełnienie Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Spółki.

23. Zespół Inkubatora – zespół osób, powołany w ramach Inkubatora do realizacji Projektu.
24. Zgłoszenie Pomysłu – przesłanie lub przedstawienie przez Pomysłodawcę opisu
Pomysłu do Inkubatora, zawierającego podstawowe informacje na temat Pomysłu
i Pomysłodawcy, według wskazówek zawartych w Podstawowym zakresie informacji
Zgłoszenia Pomysłu. Inkubator ma prawo do żądania uzupełnienia Zgłoszenia Pomysłu o
dodatkowe informacje lub wyjaśnień, niezbędne do przeprowadzenia Selekcji lub
kolejnych etapów procesu Preinkubacji. Brak przekazania dodatkowych informacji lub
wyjaśnień w czasie wskazanym przez Inkubator, może spowodować negatywną decyzję
zespołu Inkubator odnośnie dalszego procedowania Zgłoszenia Pomysłu.
§ 2.
PODSTAWOWE POSTANOWIENIA

1. Projekt realizowany jest przez TechnoBoard Sp. z o.o. oraz współfinansowany jest

ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 3.1. Inicjowanie działalności
innowacyjnej, w oparciu o umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.03.01.00-00-029/0900.

2. Zasady działalności Inkubator w ramach Projektu oraz zasady zgłaszania Pomysłów do
Projektu, w tym Regulamin, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej
www.technoboard.pl oraz w siedzibie Inkubatora.
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3. Projekt realizowany jest na obszarze Polski. W ramach Projektu mogą być realizowane
prace nad Projektami pochodzących spoza Polski, o ile w ramach Procesu
Inwestycyjnego Pomysłodawcy zobowiążą się do zawiązania Spółki w Rzeczpospolitej
Polskiej.
4. Zgłoszenie Pomysłu do Inkubator oznacza oświadczenie Pomysłodawcy, że jest on
właścicielem wszelkich praw do Pomysłu, w tym praw majątkowych, praw własności
przemysłowej, praw własności intelektualnej. Oświadczenia Pomysłodawcy zostanie
potwierdzone poprzez złożenie oświadczeń i gwarancji w ramach Umowy Inwestycyjnej,
a w szczególności Pomysłodawca oświadczy w niej, że w/w prawa wolne są od
jakichkolwiek obciążeń na rzecz stron trzecich, nie będących stronami Umowy
Inwestycyjnej. Jednocześnie Pomysłodawca oświadcza, że przyjmuje na siebie całkowitą
odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich względem Pomysłu lub
jego elementów.
5. W przypadku zakwalifikowania Pomysłu po Selekcji do Preinkubacji, Pomysłodawca
zobowiąże się do powstrzyma się od wszelkich działań skutkujących ewentualną utratą,
zbyciem lub ograniczeniem wszelkich praw do Pomysłu określonych w pkt. 5 powyżej,
do momentu przeniesienia tych praw na Spółkę, lub do momentu otrzymania od
Inkubatora informacji o odrzuceniu Pomysłu.

6. Pomysł nie może powodować naruszeń praw osobistych i majątkowych stron trzecich,
w szczególności praw własności przemysłowej, innych praw własności intelektualnej
oraz nie może naruszać dóbr osobistych stron trzecich. Pomysły powinny być wolne od
roszczeń osób trzecich lub wad prawnych.

7. Pomysłodawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze ani uprawnienia do
odwołania od decyzji Inkubator o dalszym procedowaniu Pomysłu lub jego odrzuceniu,
na dowolnym etapie Procesu Inwestycyjnego.

8. Pomysłodawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad Regulaminu w trakcie
procedowania Pomysłu, od momentu zgłoszenia Pomysłu.

9. Pomysłodawca zobowiązuje się do współpracy z Inkubator od momentu zgłoszenia
Pomysłu do współpracy w zakresie prac nad Pomysłem, dostarczania informacji,
dokumentów i wyjaśnień bez zbędnej zwłoki

10. Realizacja Projektu, w szczególności przeprowadzenie Wejścia Kapitałowego,
uzależniona jest od:

a.

przekazania przez PARP środków finansowych, na podstawie Umowy
o dofinansowanie, bądź

b. Posiadania własnych środków finansowych, w tym środków podlegających
reinwestycji, a pochodzących z wyjść kapitałowych

11. Strony zobowiązują się do współpracy, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu
akceptacji raportu z Preinkubacji i w odniesieniu do pkt. 10.a - uzyskania przez
Inkubator dofinansowania na realizację wejścia kapitałowego dla pomysłu objętego
zgłoszeniem.

12. Komunikacja pomiędzy Pomysłodawcą a zespołem Inkubator może odbywać się poprzez

pocztę elektroniczną na adresy e-mail ustalone przez Zespół Inkubator z Pomysłodawcą,
z zastrzeżeniem, że Inkubator może zobowiązać Pomysłodawcę do przesyłania
wybranych dokumentów lub korespondencji w formie papierowej na adres wskazany
przez Inkubator.
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13. Dokonanie Zgłoszenia Pomysłu do Inkubator oznacza wyrażenie zgody na warunki
niniejszego Regulaminu oraz złożenie w/w oświadczeń.

14. Po dokonaniu Zgłoszenia Pomysłu, zespół Inkubator rejestruje pomysł w bazie danych

Projektu. Rejestracja w bazie danych obejmuje opis koncepcji biznesowej Pomysłu oraz
dane Pomysłodawcy, na co Pomysłodawca wyraża zgodę poprzez dokonanie Zgłoszenia
Pomysłu.

15. Na każdym etapie Procesu Inwestycyjnego, Inkubator jest uprawniony do żądania od
Pomysłodawcy wyjaśnień, dodatkowych informacji lub dokumentów uzupełniających.

16. Żadne dokumenty przekazane przez Pomysłodawcę na potrzeby Zgłoszenia Pomysłu nie
będą zwracane Pomysłodawcy, niezależnie od wyniku Selekcji Wstępnej.

§ 3.
POZYSKIWANIE POMYSŁÓW W PROJEKCIE
1. Inkubator przyjmuje Zgłoszenia Pomysłów do Projektu w sposób ciągły. Przyjmowanie
zgłoszeń może być czasowo zawieszone w przypadku, gdy Inkubator nie dysponuje
środkami finansowymi na realizację wejść kapitałowych.

2. Zgłoszenia Pomysłów w ramach Projektu mogą dokonywać wszyscy Pomysłodawcy,

którzy posiadają zdolność do podejmowania czynności prawnych lub są reprezentowani
przez osoby do tego uprawnione, nie podlegają wyłączeniom na postawie przepisów
prawa, oraz posiadają pełnię praw do Pomysłu i zamierzają utworzyć Spółkę w celu
realizacji Pomysłu z Inkubatorem.

3. Zgłoszeń nie mogą dokonywać osoby lub podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Inkubatorem, w szczególności osoby lub podmioty, które są powiązane z członkami
Zespołu Inkubator lub z członkami Komitetu Inwestycyjnego oraz osoby, które
współpracowały z Inkubatorem w jakiejkolwiek formie, w tym na podstawie umowy o
pracę bądź umów cywilnoprawnych w okresie 12 miesięcy od daty zgłoszenia Pomysłu.

4. Projekt jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego Proces

Inwestycyjny wobec zgłoszonego Pomysłu będzie realizowany w Polsce, a Wejście
Kapitałowe będzie przeprowadzone w Spółkę, której siedziba znajdować się będzie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Pomysłodawca powinien wskazać innowacyjność Pomysłu (wskazać na Innowacyjne
Rozwiązanie) w odniesieniu do co najmniej jednej cechy produktu, usługi, procesu lub
marketingu,
którego
wprowadzenie
do
praktyki
biznesowej
zwiększy
prawdopodobieństwo sukcesu komercyjnego Pomysłu.

6. Pomysły, które nie spełniają ograniczeń regulacyjnych Projektu, nie mają możliwości
realizacji w ramach Projektu. W szczególności wykluczone są Pomysły zakładające
działalność w niżej wymienionych dziedzinach:

a. w sektorach rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE)
nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.),

b. produkcja pierwotna produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

c. przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wymienionych
w przypadku, gdy:
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c.i. wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich
produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na
rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub

c.ii. przyznanie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części
lub w całości producentom surowców,

d. sektor górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) Nr 1407/2002
z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego
(Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1),

e. towarowy transport drogowy na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego
transportu,

f. produkcja lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych,
g. produkcja lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych,
h. produkcja lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych,
i. obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
j. gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich
wygranych,

k. produkcja lub wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub prekursorów.

7. Pomysłodawca może zgłosić więcej niż jeden Pomysł, o ile zgłoszone Pomysły istotnie się
od siebie różnią. Inkubator może podjąć decyzję o inwestycji lub o jej braku odnośnie
dowolnego z Pomysłów zgłoszonych przez Pomysłodawcę, niezależnie od decyzji
odnośnie pozostałych Pomysłów. W przypadku decyzji o inwestycji, badana jest
każdorazowo możliwość złożenia przez Pomysłodawcę Deklaracji braku powiązań.

8. Inkubator przyjmuje Pomysł do Procesu Inwestycyjnego pod warunkiem przesłania do

Inkubator Zgłoszenia Pomysłu osobiście bądź w wersji elektronicznej, poprzez stronę
internetową www.technoboard.pl lub pocztę elektroniczną tam wskazaną. W przypadku
problemów technicznych z przesłaniem do Inkubatora, Zgłoszenia Pomysły w wersji
elektronicznej, Pomysłodawca może dostarczyć do Inkubator wersje papierowe
Zgłoszenia Pomysłu. Pomysłodawca może dołączyć załączniki do Zgłoszenia Pomysłu,
jeśli zachodzi taka potrzeba.

9. Zgłoszenie Pomysłu jest rejestrowane przez Zespół Inkubator w bazie Zgłoszeń
Pomysłów pod indywidualnym numerem porządkowym.

10. Zespół Inkubator przeprowadzi ocenę tych Zgłoszeń Pomysłu, w ramach Selekcji, które

zawierać będą co najmniej informacje wskazane w Podstawowym zakresie informacji
Zgłoszenia Pomysłu. W przypadku stwierdzenia przez Inkubator potrzeby uzupełnienia
informacji lub dokumentów w Zgłoszeniu Pomysłu, Pomysłodawca jest proszony o
przesłanie brakujących informacji lub dokumentów w terminie wskazanym przez
Inkubator. Termin wskazany przez Inkubator powinien uwzględniać czas niezbędny do
przygotowania odpowiednich informacji lub dokumentów przez Pomysłodawcę.

11. Zgłoszenie

Pomysłu, wraz z ewentualnymi załącznikami i dokumentami
uzupełniającymi, nie są zwracane Pomysłodawcy, jako część dokumentacji Projektu.
Dokonując Zgłoszenia Pomysłu, Pomysłodawca rezygnuje z prawa do żądania zwrotu
przekazanych dokumentów.
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12. Po pozytywnej ocenie Pomysłu na etapie Selekcji, Pomysłodawca i Inkubator mogą
dokona

13. zawarcia umowy o zachowaniu poufności. Inkubator może podjąć decyzję o podpisaniu
umowy o zachowaniu poufności przed zakończeniem opiniowania Pomysłu na etapie
Selekcji. Inkubator dołoży niezbędnych starań, by poufność otrzymanych informacji od
Pomysłodawcy była zachowana również przez podpisaniem umowy o zachowaniu
poufności.

14. Dokonując Zgłoszenia Pomysłu, Pomysłodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Inkubator oraz podmioty i instytucje uczestniczące w Projekcie,
w szczególności PARP, w zakresie niezbędnym dla realizacji Projektu (w tym jego oceny,
monitoringu i sprawozdawczości), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). TechnoBoard Sp. z o.o. jest
administratorem danych osobowych. Wykonania tego postanowienia Regulaminu może
zostać przeprowadzone poprzez zawarcie uzupełniające umów. Pomysłodawca ma
prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany lub usunięcia, przy
uwzględnieniu uwarunkowań prawnych związanych z realizacją Projektu ze środków
Unii Europejskiej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych
osobowych: imię i nazwisko, numery PESEL i NIP, numer dowodu osobistego, numer
telefonu, adres korespondencyjny, miejsce zameldowania, adres poczty elektronicznej,
data i miejsce urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.
§4
PROCES INWESTYCYJNY
1. Zespół Inkubatora, oraz zewnętrzni eksperci, wskazani przez Koordynatora Projektu
dokonują oceny Pomysłu zgłoszonego przez Pomysłodawcę na etapie Selekcji. Zespół
Inkubator może podjąć decyzję o odrzuceniu Projektu, skierowaniu do uzupełnienia,
czasowym wstrzymaniu prac nad Pomysłem lub kwalifikacji do Preinkubacji.

2. W szczególności, Inkubator na etapie Selekcji sprawdza poprawność formalną Pomysłu,
w tym pod kątem ograniczeń inwestycyjnych Inkubator. W przypadku błędów
formalnych Pomysłu, w tym przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, Inkubator ma
prawo podjąć decyzję o odrzuceniu Pomysłu.

3. Ocenę merytoryczną Pomysłu przeprowadzają członkowie Zespołu Inkubator wskazaniu

przez Koordynatora Projektu. Do oceny merytorycznej mogą zostać wskazani przez
Koordynatora Projektu również eksperci lub analitycy zewnętrzni. Osoby zewnętrzne,
biorące udział w ocenie Pomysłu, otrzymają dostęp do informacji pod warunkiem
zawarcia umowy o zachowaniu poufności.

4. Inkubator ma prawo kierować do Pomysłodawcy żądania uzupełnień Pomysłu
o dodatkowe informacje lub dokumenty na dowolnym etapie Selekcji Wstępnej, poprzez
pocztę elektroniczną lub kontakt telefoniczny. Pomysłodawca winien udzielić odpowiedzi
w terminie wskazanym przez Inkubator. W przypadku braku uzupełnienia, Zespół
Inkubator może podjąć decyzję o odrzuceniu Pomysłu, wstrzymaniu prac nad Pomysłem,
wydłużeniu terminu na przesłanie uzupełnień lub inną decyzję, w zależności od
wyjaśnień przedstawionych przez Pomysłodawcę.

5. Inkubator może poprosić Pomysłodawcę o spotkanie z członkami Zespołu Inkubatora,
którzy przeprowadzają Selekcję, w celu omówienia szczegółów Pomysłu.

6. W przypadku odrzucenia Pomysłu na dowolnym etapie Selekcji, Inkubator poinformuje
Pomysłodawcę o swojej decyzji w terminie do 7 dni od jej podjęcia, poprzez pocztę
elektroniczną, wskazaną w Zgłoszeniu Pomysłu lub w inny sposób, wskazany
w Zgłoszeniu Pomysłu jako droga komunikacji.
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7. Ocena Pomysłu na etapie Selekcji odbędzie się w terminie do 30 dni od daty Zgłoszenia
Pomysłu, z zastrzeżeniem, że termin może ulec wydłużeniu w przypadku stwierdzenia
potrzeby przegotowania przez Pomysłodawcę uzupełnień. Inkubator dołoży starań, aby
ocena Pomysłu na etapie Selekcji Wstępnej odbyła się w jak najkrótszym czasie.

8. Od decyzji Inkubator na etapie Selekcji o odrzuceniu lub wstrzymaniu prac nad

Pomysłem nie przysługuje odwołanie. Decyzja Inkubator nie może być podstawą do
jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Inkubator ze strony Pomysłodawcy lub stron
trzecich.

9. W przypadku pozytywnej rekomendacji Zespołu Inkubator, Pomysł może zostać
skierowany do Komitetu Inwestycyjnego, który w takim przypadku wyda opinię o jego
kwalifikację do Preinkubacji. W szczególności, Komitet Inwestycyjny może wskazać
zalecenia dla Pomysłu na etap Preinkubacji.

10. Zarząd Inkubator decyduje o skierowaniu Pomysłu do Preinkubacji, po ewentualnej
konsultacji z Komitetem Inwestycyjnym.

11. O skierowaniu Pomysłu do etapu Preinkubacji, Inkubator poinformuje Pomysłodawcę
telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail lub listownie na adres Pomysłodawcy, w
ciągu 7 dni od podjęcia decyzji przez Inkubator.

12. Inkubator zawrze z Pomysłodawcami, których Pomysły zostały skierowane do

Preinkubacji, umowę o prowadzeniu Preinkubacji, która regulować będzie zasady pracy
nad Pomysłem, zakres wsparcia Pomysłodawcy ze strony Inkubator, prawa i obowiązki
stron, w szczególności umowa ta zwierać będzie zapis o czasowym zakazie prowadzenia
przez Pomysłodawcę rozmów, rozpoczęcia negocjacji lub prezentowania Pomysłu
osobom fizycznym lub prawnym, innym, niż uzgodnionych z Inkubatorem (zapisy
o wyłączności). Zapisy umowy o prowadzeniu Preinkubacji podlegają negocjacjom.
Odmowa zawarcia umowy z Inkubatorem oznacza rezygnację Pomysłodawcy z Procesu
Inwestycyjnego, czego skutkiem jest zaprzestanie prac nad Pomysłem ze strony
Inkubator i prawo Inkubator do odrzucenia Pomysłu. Pomysłodawcy nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Inkubatora w wyniku podjęcia decyzji
o wstrzymaniu prac nad Pomysłem lub odrzuceniu Pomysłu. W przypadku złamania
zapisów o wyłączności, Inkubatorowi będą przysługiwać uzgodnione w umowie
o prowadzeniu Preinkubacji roszczenia.

13. Bez zgody Inkubatora, zakazane jest przeniesienie jakichkolwiek praw do Pomysłu przez
Pomysłodawcę, którego Pomysł znajduje się w Preinkubacji, na rzecz innych niż
Pomysłodawca.

14. Inkubator wesprze Pomysłodawców, których Pomysły zostały skierowane do

Preinkubacji poprzez doradztwo biznesowe i finansowe, szkolenia, pomoc przy
przygotowaniu Biznesplanu, analiz biznesowych czy prac badawczo-rozwojowych,
w zależności, co będzie potrzebne dla zwiększenia szans powodzenia komercyjnego
planowanej Spółki, powołanej dla realizacji Pomysłu.

15. Wsparcie w ramach Preinkubacji przeprowadzone może być poprzez Zespół Inkubator
lub ekspertów zewnętrznych, współpracujących z Inkubatorem w ramach Projektu lub
po zakończeniu projektu.

16. Powstała w okresie Preinkubacji dokumentacja przygotowana przez Zespół Inkubator
lub ekspertów wskazanych przez Inkubator (np. Biznesplanu, analizy biznesowe studia
wykonalności, raport z Preinkubacji, Term Sheet, Umowa inwestycyjna, Umowa Spółki
i inne) pozostaje własnością Inkubatora tj. Inkubator zachowa prawa własności
intelektualnej do tej dokumentacji.

17. Raport z Preinkubacji, Term Sheet, warunkowa umowa inwestycyjna oraz inne
dokumenty będące rezultatem Preinkubacji mogą być podstawą do przygotowania
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rekomendacji dla Komitetu Inwestycyjnego w zakresie podjęcia decyzji o Wejściu
Kapitałowym.

18. O decyzji Komitetu Inwestycyjnego o skierowaniu Pomysłu do przygotowania do Wejścia
Kapitałowego, Pomysłodawca zostanie powiadomiony bez zbędnej zwłoki.

19. W przypadku pozytywnej decyzji Komitetu Inwestycyjnego, Inkubator zawiera z
Pomysłodawcą oraz z ewentualnymi innymi stronami, warunkową umowę Inwestycyjną
oraz wstępną warunkową umowę Spółki bądź umowę Spółki, gdy od zawarcia umowy
inwestycyjnej do zawarcia umowy spółki upływa nie więcej niż 7 dni.

20. Za wybór Pomysłów do rekomendacji Komitetowi Inwestycyjnemu odpowiedzialny jest
Zarząd Inkubatora.

21. Za decyzję o Wejściu Kapitałowym odpowiedzialny jest Komitet Inwestycyjny, na
podstawie uchwały Zarządu Inkubatora, przy czym wskazane jest, by Komitet
Inwestycyjny miał możliwość konsultowania z Zespołem Inkubatora lub ekspertami
pracującymi przy Preinkubacji Pomysłu.

22. Od decyzji Komitetu Inwestycyjnego o Wejściu Kapitałowym lub jego braku,
Pomysłodawcy nie przysługuje odwołanie.

23. Za wykonanie uchwały Komitetu Inwestycyjnego o skierowaniu Pomysłu do Wejścia
Kapitałowego odpowiedzialny jest Zarząd Inkubatora. Zarząd Inkubatora może podjąć
decyzję o niewykonywaniu Wejścia Kapitałowego, także w przypadku pozytywnej decyzji
Komitetu Inwestycyjnego, przy tym decyzję tę powinien uzasadnić. W przypadku
negatywnej decyzji Komitetu Inwestycyjnego odnośnie Pomysłu, zarząd Inkubatora
może podjąć decyzję o zmianach w koncepcji Pomysłu, które pozwolą na jego ponowne
rozpatrzenie przez Komitet Inwestycyjny.

24. Od decyzji Zarządu Inkubator o wykonaniu decyzji Komitetu Inwestycyjnego,
Pomysłodawcy nie przysługuje odwołanie.

25. Inkubator będzie uprawniony do skierowania do potencjalnie zainteresowanych
inwestorów zewnętrznych lub stron trzecich informacji o możliwości dokonania
Inwestycji równolegle z Inkubator, na zasadach ustalonych w Umowie Inwestycyjnej.
W zakresie informacji przekazywanych stronom trzecim, Inkubator nie będzie
ograniczony zapisami umowy o zachowaniu poufności, o ile potencjalnie zainteresowani
inwestorzy zewnętrzni lub strony trzecie podpiszą zobowiązania do zachowania
poufności.

26. Decyzja Komitetu Inwestycyjnego o skierowaniu Pomysłu do Wejścia Kapitałowego
dokonywana jest z uwzględnieniem:

a. wyniki Preinkubacji,
b. potencjał rynkowy Pomysłu pod kątem przewag konkurencyjnych lub możliwości
wzrostu;

c. etap zaawansowania rozwoju Pomysłu i możliwość komercjalizacji rozwiązań
wnoszonych przez Pomysłodawcę;

d. kwalifikacje kluczowych osób realizujących Pomysł;
e. biznesplan przygotowany dla realizacji Pomysłu;
f. założenia dotyczące planu przychodowego i kosztowego oraz generowania
dodatnich przepływów pieniężnych przez Spółkę;
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g. wyniki negocjacji z Pomysłodawcą oraz ewentualnymi pozostałymi stronami
Umowy Inwestycyjnej,

h. strategię pozyskania kapitału w kolejnych rundach finansowania,
i. planowany horyzont Inwestycji w Spółkę,
j. ograniczenia inwestycyjne wynikające z regulacji zewnętrznych i wewnętrznych
Inkubator.

k. prawdopodobne ścieżki wyjścia z inwestycji przez Inkubator;
l. prawa korporacyjne Inkubatora w Spółce, służące zabezpieczeniu prawidłowości
realizacji Pomysłu, i ich zabezpieczenie w przypadku wejścia kapitałowego,
w szczególności:

l.i. wpływ na decyzję o podwyższeniu kapitałów i rozwodnieniu Inkubatora;
l.ii. uprawnienia

do dysponowania udziałami lub akcjami spółki,
posiadanymi przez Inkubator oraz wpływ na dysponowanie nimi przez
pozostałych udziałowców lub akcjonariuszy;

l.iii. uprawnienie do zatwierdzenia budżetów rocznych spółki oraz
uprawnienia kontroli realizacji budżetów;

27. Umowa Inwestycyjna będzie przedmiotem negocjacji pomiędzy Inkubatorem,
Pomysłodawcą oraz ewentualnymi innymi stronami, w zakresie szczegółowych
uprawnień i obowiązków stron odnośnie Spółki.

28. Od momentu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, Inkubator będzie uprawniony do
monitorowania postępów Inwestycji, wyników działalności Spółki oraz poszukiwania
optymalnych dla Inkubator ścieżek Wyjścia z Inwestycji.

29. Wejście Kapitałowe obejmuje objęcie udziałów lub akcji Spółki za wkład pieniężny lub

aport. Wkład pieniężny Inkubator do Spółki pochodzi ze środków Unii Europejskiej oraz
budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz może
obejmować również środku własne Inkubator, z zastrzeżeniem zachowania
maksymalnego udziału inkubatora opisanego w §1 ust. 15.

30. W odniesieniu do postanowień §2 ust. 10 pkt. a:
a. W przypadku podjęcia przez decyzji o Wejściu Kapitałowym, Inkubator przesyła

do PARP, w celu pozyskania zgody PARP na Wejście Kapitałowe, wszystkie
niezbędne dokumenty dotyczące Inwestycji, określone w Umowie o
dofinansowaniu, w tym sprawozdanie z preinkubacji wraz z wnioskiem o
przyznanie dofinansowania na realizację wejścia kapitałowego.

b. PARP informuje pisemnie Inkubator o przyznaniu dofinansowania na realizację
wejścia kapitałowego w terminie 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania
Beneficjenta złożonego po zakończeniu preinkubacji. Brak akceptacji przez PARP
sprawozdania z preinkubacji bądź przyznania dofinansowania na realizację
Wejścia Kapitałowego, uprawnia Inkubator do podjęcia decyzji o rezygnacji z
realizacji Wejścia Kapitałowego. W takim przypadku, Inkubator nie będzie
zobowiązany do wniesienia jakiegokolwiek wkładu pieniężnego pochodzącego
z innych źródeł finansowania lub aportu do Spółki.

c. Pomysłodawca, ani inne strony Umowy Inwestycyjnej, nie są uprawnieni do
roszczeń odszkodowawczych w przypadku odmowy udzielenia zgody przez
PARP. Pomysłodawcy ani innym stronom nie przysługuje również odwołanie od
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decyzji Inkubator o odstąpieniu od Wejścia Kapitałowego w wyniku braku zgody
PARP.

d. Po uzyskaniu zgody PARP na dokonanie Wejścia Kapitałowego, Inkubator,

Pomysłodawca i ewentualne inne strony zawrą umowę Spółki jako wykonanie
zobowiązania wynikającego z Umowy Inwestycyjnej.

31. W odniesieniu do postanowień §2 ust. 10 pkt. b:

a. W przypadku podjęcia przez decyzji o Wejściu Kapitałowym, Inkubator przesyła
do PARP, informację dotyczącą Inwestycji,

b. Pomysłodawcy ani innym stronom nie przysługuje również odwołanie od decyzji
Inkubatora o odstąpieniu od Wejścia Kapitałowego w wyniku braku zgody PARP.

c. Inkubator, Pomysłodawca i ewentualne inne strony zawrą umowę Spółki jako
wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy Inwestycyjnej.

32. Celem założenia Spółki, Inkubator ustali z Pomysłodawcą termin zawarcia umowy spółki
lub odpowiednio przyjęcia statutu spółki akcyjnej. Wyboru Notariusza dokona Inkubator.
Dwukrotnie niestawiennictwo w uzgodnionych terminach będzie traktowane jako
odstąpienie Pomysłodawcy od Umowy Inwestycyjnej.
33. Inkubator może obejmować w Spółce pakiet udziałów lub akcji, za wkład pieniężny lub
aport, przy czym wkład pieniężny ze środki wsparcia pozyskanych na podstawie Umowy
o dofinansowanie nie przekroczy równowartości w złotych polskich kwoty 200.000,00
Euro (a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu
drogowego towarów: 100.000,00 Euro), według obowiązującego średniego kursu NBP z
dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, zaś pakiet udziałów lub akcji Inkubatora i
podmiotów powiązanych osobowo bądź kapitałowo z Inkubatorem nie przekroczy
łącznie 49,999% kapitału zakładowego Spółki. Zastrzeżenia zawarte w zdaniu
pierwszym, dotyczą maksymalnej kwoty wkładu pieniężnego łącznie z wartością
przekazanych Spółce docelowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych nabytych ze środków wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej
łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną w bieżącym roku kalendarzowym oraz w
dwóch poprzedzających lat kalendarzowych.
34. Pomysłodawca obejmie w Spółce docelowej udziały lub odpowiednio akcje o wartości
nominalnej określonej w Umowie Inwestycyjnej. Tytułem wkładu na pokrycie udziałów
Pomysłodawca wniesie:
a. wkład pieniężny w kwocie minimum 5.000 zł;
b. wkład niepieniężny w postaci aportu obejmującego aktywa w postaci know-how
i praw własności intelektualnej, powstałych w związku z pracami inkubacyjnymi
nad Pomysłem.
35. Kapitał zakładowy Spółki powinien być pokryty do momentu jej zarejestrowania.

36. Wkład Pomysłodawcy poniesiony na pokrycie kapitału spółki, nie może pochodzić ze
źródeł stanowiących pomoc publiczną bądź pomoc de minimis, jeżeli w Spółce powstałej
w wyniku preinkubacji zostanie przekroczona maksymalna wartość lub dopuszczalna
intensywność pomocy.
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37. Decyzję o Wyjściu z Inwestycji podejmuje Zarząd Inkubatora, po uzyskaniu opinii
Komitetu Inwestycyjnego.
38. Inkubator jest uprawniony do przeprowadzenia Wyjścia z Inwestycji na zasadach
i w terminach, które Inkubator uzna za optymalne. Zarząd Inkubator podejmuje decyzję
o wyjściu kapitałowym, przy założeniu maksymalizacji zwrotu z inwestycji i
optymalizacji kosztów wyjścia kapitałowego oraz ograniczenia kosztów działalności w
przypadku inwestycji nieudanych.
39. Zaangażowanie kapitałowe Inkubator w Spółkę nie może trwać dłużej niż 10 lat.
40. Wyjście kapitałowe ze spółki może zostać dokonane poprzez zbycie, przeniesienie,
umorzenie udział lub akcji albo poprzez likwidację Spółki. W szczególności, wyjście
kapitałowe może zostać przeprowadzone poprzez:
a. zbycie lub przeniesienie udziałów (lub odpowiednio akcji) w transakcji wykupu
menedżerskiego (Management Buy-Out);
b. zbycie lub przeniesienie udziałów (lub odpowiednio akcji) na rzecz inwestora
zewnętrznego (stron niepowiązanych);
c. zbycie akcji w ramach pierwotnej oferty giełdowej lub późniejszym obrocie
giełdowym lub na rynku nieregulowanym, uwzględniając uprzednie
przekształcenie Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną.
d. przeniesienie praw do udziałów lub akcji w Spółce na inny podmiot w zamian za
objęcie udziałów lub akcji innych podmiotów (w transakcji zamiany akcji lub
udziałów), w celu ich dalszej odsprzedaży i uzyskania z niej środków
pieniężnych.
41. Wpływy pieniężne i niepieniężne, pochodzące ze zbycia udziałów lub akcji w Spółce,
które zostały nabyte uprzednio ze środków wsparcia, lub udziału w zyskach Spółki,
zostaną przeznaczone na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej (prowadzenie
procesów pre-inkubacji i inwestycji kapitałowych oraz kosztów kwalifikowanych),
zgodnie z ogólnymi regulacjami w tym zakresie, w szczególności zgodnie z § 9
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. 2012, poz.
438).
42. Warunki podziału środków po wyjściu z inwestycji będą szczegółowo określone w
Umowie Inwestycyjnej. Podział środków będzie uwzględniał preferencje dla Inkubator ze
względu na potrzebę zabezpieczenia środków pieniężnych inwestowanych przez
Inkubator, pochodzących ze środków pomocowych w przypadku zdarzeń likwidacyjnych,
umorzeń i innych sytuacji prowadzących do wyjścia z inwestycji.

§ 5.
KOMITET INWESTYCYJNY
1. W Komitecie Inwestycyjnym zasiadają członkowie. Liczba członków Komitetu
Inwestycyjnego może zawierać się pomiędzy 3 a 7 osób. Członków Komitetu
Inwestycyjnego wyznacza i odwołuje Zarząd Inkubatora.
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2. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje w trybie posiedzeń lub trybie pisemnym.
Dopuszczalne są posiedzenia w formie telekonferencji lub wideokonferencji, o ile
członkowie Komitetu Inwestycyjnego obecni na posiedzeniu mają możliwość
porozumiewania się.

3. Posiedzeniom Komitetu Inwestycyjnego przewodniczy Przewodniczący Komitetu
Inwestycyjnego.

4. Decyzje Komitetu Inwestycyjnego podejmowane są większością głosów oddanych na
posiedzeniu, a w przypadku trybu pisemnego większością bezwzględną członków.
W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos osoby pełniącej funkcję
przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego.

5. W posiedzeniach Komitetu Inwestycyjnego uczestniczyć mogą osoby zaproszone przez
osobę przewodniczącą posiedzeniom, w szczególności eksperci lub doradcy zewnętrzni,
Pomysłodawcy. W posiedzeniach uczestniczyć może Koordynator Projektu oraz wskazani
przez niego członkowie Zespołu Inkubator.

6. W kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego leżą:
a. Opiniowanie kwalifikacji Pomysłu do Preinkubacji, na wniosek Zarządu
Inkubator.

b. Przyjęcie lub odrzucenie Pomysłu do etapu przygotowania do Wejścia
Kapitałowego, w tym opiniowanie warunków Wejścia Kapitałowego.

c. Opiniowanie ścieżki Wyjścia z Inwestycji, w tym warunków Wyjścia z Inwestycji.
§ 6.
INFORMACJA O POMOCY PUBLICZNEJ / POMOCY DE MINIMIS
1. Inwestycja w postaci Wejścia Kapitałowego przez Inkubator do utworzonej wspólnie
z Pomysłodawcą Spółki, w części pokrytej z dofinansowania, stanowi pomoc de minimis,
o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (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 (Dz. Urz. UE L 352 z dn. 24.12.2013 r.).

2. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną

pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch
poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie
przekroczy kwoty maksymalnej intensywności i dopuszczalnej wartości tej pomocy.

3. Na etapie Preinkubacji, Pomysłodawca nie otrzymuje pomocy publicznej i pomocy de
minimis.
§ 7.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza Polityka Inwestycyjna wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Zarząd
Inkubatora.

2. Prawo do zmiany Regulaminu jest zastrzeżone dla Inkubator, w szczególności
w przypadku konieczności dostosowania go do przepisów prawa i wytycznych PARP w
stosunku do realizacji Projektu. Zmiany przyjmowane są decyzją zarządu Inkubatora.

3. Tracą moc wcześniej przyjęte dokumenty określające politykę inwestycyjną, w tym

Polityka Inwestycyjna z dnia 01.08.2010 roku (z późn.zm), z zastrzeżeniem ważności
wszystkich decyzji, postanowień i uchwał, przyjętych na podstawie poprzednich
dokumentów.
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4. W odniesieniu do trwających Procesów Inwestycyjnych, zastosowanie ma niniejsza
Polityka Inwestycyjna.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
zarząd Inkubator.

6. W przypadkach braku jednoznaczności postanowień Regulaminu, należy uwzględnić
wykładnię postanowień, która uwzględnia treść innych dokumentów Projektu. Przy
wykładni należy w szczególności uwzględniać prawne i organizacyjne uwarunkowania
związane z realizacją Projektu finansowanego ze środków UE.

7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne w całości

lub w części (punkt, zdanie, część zdania), Inkubator oraz Pomysłodawca będą
zobowiązani pozostałymi postanowieniami, które pozostaną ważne i wykonalne.

8. W przypadku sporu pomiędzy Pomysłodawcą a Inkubator, strony będą dążyły do
rozwiązania polubownego. W przypadku braku rozwiązania polubownego, do
rozstrzygnięcia sporu właściwy będzie sąd powszechny dla siedziby Inkubatora.
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