REGULAMIN NABORU DO PROGRAMU AKCELERACYJNEGO
STARTUP SPARK
Regulamin ustala zasady przyjmowania i rozpatrywania aplikacji w ramach naboru do II Rundy akceleracji
Programu „Startup Spark”.

1. DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:









Agencji – należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Akceleratorze – należy przez to rozumieć Program Startup Spark realizowany przez ŁSSE.
ŁSSE – należy przez to rozumieć Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (ŁSSE S.A.) z siedzibą
w Łodzi (90-349), ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000014128 realizującą projekt Startup Spark.
Mentorze - należy przez to rozumieć osobę lub osoby wskazane przez Akcelerator do bezpośredniej
współpracy ze startupami w charakterze konsultacyjnym oraz wdrożeniowym.
Programie - należy przez to rozumieć realizowany przez Akcelerator Program akceleracji Startup Spark
dedykowany Aplikującym, trwający maksymalnie 6 miesięcy, opracowany we współpracy z Dużymi
Przedsiębiorcami, i mający na celu przygotowanie/dopasowanie produktu lub usługi odpowiadającej
potrzebom Dużych Przedsiębiorcami, oparty na intensywnej pracy z uczestnikami tego Programu,
obejmujący w szczególności wsparcie doradcze i mentorskie oraz wsparcie w formie pieniężnej, mające
na celu przyspieszenie procesu stworzenia/dopasowania produktu lub usługi i jego lub jej
komercjalizacji. Program akceleracyjny skoncentrowany będzie na wsparciu mikroprzedsiębiorców lub
małych przedsiębiorców, których rozwiązania produktowe lub usługowe mogą znaleźć zastosowanie w
obszarach zidentyfikowanych potrzeb, problemów lub szans rozwoju. Rozwiązania opracowane przez
Aplikujących do Programu akceleracyjnego muszą wpisywać się w działy tematyczne Krajowych
Inteligentnych Specjalizacji.
Aplikacji – należy przez to rozumieć wypełniony danymi formularz zgłoszeniowy do pierwszego z trzech
kroków rekrutacji zamieszczony na stronie www.f6s.com dostępny poprzez stronę www.startupspark.io
wraz z oświadczeniami o spełnieniu kryteriów formalnych i akceptacji oświadczeń.
Aplikującym – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, spełniającego
warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oraz art. 22 ust. 2
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 651/2014” oraz w § 21
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 (tj. nienotowanych na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia ich rejestracji w
odpowiednim rejestrze, którzy nie dokonali podziału zysków i nie zostali utworzeni w wyniku połączenia)
który złoży Aplikację i który działa w formie spółki kapitałowej zarejestrowanej na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, a jego rozwiązanie zgłaszane do Akceleratora wpisuje się w działy tematyczne
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji lub osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formach innych aniżeli spółka kapitałowa
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obligujących się w przypadku zakwalifikowania do Programu, przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie do spełnienia definicji Aplikującego.
Beneficjencie - należy przez to rozumieć Aplikującego działającego w formie spółki kapitałowej, który
został zakwalifikowany do Programu oraz podpisał umowę akceleracyjną z ŁSSE.
Dużym Przedsiębiorcy (DP) - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca,
mały lub średni przedsiębiorca spełniający warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014, prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, który będzie zaangażowany w realizację Programu
akceleracyjnego.
Rundzie – należy przez to rozumieć 6 miesięczny okres akceleracji. W ramach Programu Startup Spark
ŁSSE projektu przewidział dwa okresy akceleracji, nazywane odpowiednia I rundą akceleracji oraz
II rundą akceleracji.
Dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pomoc przekazaną Beneficjentowi, zgodnie
z postanowieniami zawartej z Beneficjentem i ŁSSE umowy, pomoc w formie doradztwa i środków
finansowych (dotacji) z przeznaczeniem na realizację zgłoszonego w Aplikacji projektu.
Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć Komisję składającą się
z przedstawicieli Akceleratora i ŁSSE (tj. ŁSSE S.A., wybrani mentorzy projektu) i DP, która dokonuje
oceny nadesłanych aplikacji poprzez kartę oceny formalnej i merytorycznej projektu.
Mikroprzedsiębiorcy lub małym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębicę lub
małego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014., w art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem
Komisji nr 651/2014” oraz w § 21 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
Pomocy – należy przez to rozumieć pomoc w rozumieniu rozdziału 4 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 20142020 przyznawaną Beneficjentowi przez Akcelerator, w formie dofinansowania. Warunki udzielenia
pomocy określa art. 22 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.
Kamieniu milowym - należy przez to rozumieć zdefiniowany wcześniej i osiągnięty postęp prac,
ustalony przy udziale mentora, będący reprezentacją rozwoju projektu.

2. WPROWADZENIE
1. Program realizowany jest w ramach Programu Scale UP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).
2. Celem Projektu jest:
 wyłonienie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do inicjowania lub zwiększania
zakresu współpracy mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z dużymi przedsiębiorcami,
które uczestniczą w Projekcie,
 wyłonienie rozwiązań produktowych, usługowych lub procesowych, które mogą znaleźć
zastosowanie w obszarach zidentyfikowanych potrzeb i problemów DP.
3. Program zapewni Beneficjentom wsparcie finansowe, mentorskie, doradcze, których pożądanym celem
będzie komercjalizacja i/lub wdrożenie ich rozwiązań.
4. Program trwa 15 miesięcy i składa się z 3 miesięcy organizacyjnych (przygotowanie Programu,
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rekrutacja do Programu) i dwóch Rund akceleracji do 6 miesięcy każda. Do pierwszej rundy
zakwalifikowanych zostało 8, do drugiej zakwalifikowanych będzie maksymalnie 17 Beneficjentów.
5. Udział w programie akceleracyjnym jest bezpłatny. Beneficjent z własnych środków pokrywa koszty
związane z uczestnictwem w Programie, takie jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE
W RAMACH PROGRAMU
1. Program Startup Spark skierowany jest do podmiotów które:
1. spełniają definicję Aplikującego,
2. posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działającą nie dłużej niż 5 lat, nienotowaną na giełdzie, którzy nie
dokonali podziału zysków i nie zostali utworzeni w wyniku połączenia,
3. nie są w żaden sposób powiązane kapitałowo lub osobowo z Akceleratorem, ŁSSE lub DP
biorącym udział w Projekcie,
4. posiadają pełne prawo do dysponowania zgłoszonym w aplikacji innowacyjnym pomysłem
biznesowym, rozwiązaniem, programem lub innym projektem zgłoszonym do Programu oraz
posiadają uprawnienia do rozporządzania nim we własnym imieniu pełnią praw
ŁSSE warunkowo dopuszcza do udziału w rekrutacji osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formach innych aniżeli spółka kapitałowa,
spełniających wyżej wymienione punkt 3.1.3 i 3.1.4, obligujących się w przypadku zakwalifikowania do Programu,
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, do spełnienia definicji mikroprzedsiębiorcy lub małego
przedsiębiorcy, a także zarejestrowania siedziby i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki
kapitałowej na terenie Polski poprzez zarejestrowanie spółki w terminie 14 dni od daty uzyskania rekomendacji
do udziału w Projekcie.
2. Pomoc udzielona w ramach Projektu nie może zostać udzielona podmiotowi wykluczonemu
z możliwości otrzymania dofinansowania (co najmniej):
1. na podstawie art. 6b ust.3 ustawy o PARP (Dz. U. z 2016 r. poz. 359),
2. podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, zgodnie art. 35.
ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146),
3. na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr
157 poz. 1240),
4. 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 (Dz. U. poz. 769) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212
z późn. zm.),
5. który znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy
państwa zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014,
6. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji (UE) uznającej pomoc
za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym,
7. w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia, w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 oraz w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1301/2013.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB
Pilotaż Scale UP

3. Ponadto pomoc w ramach Projektu nie może zostać udzielona podmiotowi:
1. co do którego istnieje uzasadniona wątpliwość odnośnie posiadania praw do dysponowania
zgłoszonym w aplikacji innowacyjnym pomysłem biznesowym, rozwiązaniem, programem lub
innym projektem zgłoszonym do programu, lub są one przedmiotem sporu, zabezpieczenia lub
roszczenia jakiegokolwiek podmiotu trzeciego,
2. toczy się wobec niego postępowanie naprawcze,
3. który uzyskał dofinansowanie na ten sam projekt aplikacyjny w ramach naboru prowadzonego
przez akcelerator inny niż Startup Spark, który realizuje program akceleracyjny w oparciu
o środki uzyskane w ramach pilotażu Scale UP finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
2014-2020,
4. który uzyskał dofinansowanie na ten sam projekt aplikacyjny w ramach innego naboru
prowadzonego przez Startup Spark.
4. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:
1. wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
2. produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,
3. produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,
4. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
5. gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach
o niskich wygranych,
6. produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub
prekursorów,
7. wyłączeń blokowych zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

4. PROCEDURA APLIKACYJNA
1. Zgłoszenie do udziału w Programie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie www.f6s.com dostępnego poprzez stronę www.startupspark.io oraz
zaakceptowanie regulaminu naboru wraz z oświadczeniami o spełnieniu kryteriów formalnych.
2. Wybór Beneficjentów następuje w drodze otwartego, ciągłego naboru ogłoszonego przez Akcelerator,
polegającego na rozpatrywaniu aplikacji w trakcie naboru. Aplikacje rozpatrywane będą według
kolejności ich wpływu do momentu wyczerpania miejsc w II rundzie akceleracji.
3. Rekrutacja do II rundy akceleracji Programu podzielona została na trzy etapy:
 Etap 1: formularz aplikacyjny, termin składania aplikacji od 10.07.2017 r. do 18.08.2017 r.
 Etap 2: rozmowa kwalifikacyjna, od 10.07.2017 r. do 31.08.2017 r.
 Etap 3: prezentacja do 31.08.2017 r.
4. Aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim i zawierać kluczowe założenia
i rozwiązania zgodnie z postawionymi w formularzach rekrutacyjnych zagadnieniami.
5. Zgłoszenia podlegać będą ocenie pod kątem spełnienia:
1. kryteriów dostępu, tj.:
a. kompletność złożonej aplikacji;
b. akceptacji regulaminu naboru do Programu Startup Spark;
c. oświadczeniu o posiadaniu pełnego prawa do zgłoszonego w aplikacji innowacyjnego pomysłu
biznesowego, rozwiązania, programu lub innego projektu zgłoszonego do Programu oraz
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posiadania uprawnienia do rozporządzania nim we własnym imieniu pełnią praw;
d. oświadczeniu o spełnieniu warunku jakim jest posiadanie statusu mikroprzedsiębiorstwa lub
małego przedsiębiorstwa;
e. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą w formach innych aniżeli spółka kapitałowa
zakwalifikowanych do Programu do zobligowania się do spełnienia tego kryterium;
f. oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Aplikującym a Akceleratorem,
ŁSSE oraz Dużym Przedsiębiorcą biorącym udział w Projekcie;
g. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w aplikacji;
h. zgodę na doręczenie pism w formie elektroniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
i. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W ramach oceny kryteriów dostępu, Akcelerator może wezwać Aplikującego do dostarczenia dokumentów
potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na
adres poczty elektronicznej Aplikującego podanej w zgłoszeniu.
Aplikacje niespełniające kryteriów dostępu, które nie zostaną uzupełnione pomimo wezwania do uzupełnienia
braków zostaną odrzucone. Uzyskanie pozytywnej oceny na etapie weryfikacji spełnienia kryteriów dostępu
kwalifikuje Aplikację do dalszej oceny dokonywanej pod kątem spełniania kryteriów jakościowych.
2. kryteriów jakościowych w ramach oceny merytorycznej zgłoszeń (etap 1, 2), tj.:
a. projekt (innowacyjność, model biznesowy, przewagi konkurencyjne, zaawansowanie projektu) etap 1;
b. dopasowanie do DP (dopasowanie projektu do obszarów innowacyjności DP dopasowanie projektu
do ścieżek innowacji DP, zapotrzebowanie rynkowe (potencjał do komercjalizacji poza partnerami
Spark) - etap 1;
c. zespół (komplementarność zespołu projektu, potencjał technologiczny zespołu, potencjał biznesowy
zespołu, doświadczenie zespołu) - etap 1;
d. prezentacja projektu podczas rozmowy kwalifikacyjnej (kompleksowość przedstawienia zagadnień
technologicznych i biznesowych podczas prezentacji projektu, uzasadnienie dopasowania projektu
do potrzeb DP, prezentacja projektu) – etap 2;
6. Maksymalna liczba punktów z których zostanie wyciągnięta średnia punktacja w etapie 1 naboru od
każdego z członków Komisji Rekrutacyjnej wynosi 40, natomiast w etapie 2 wynosi 10.
7. Do 2 etapu rekrutacji (indywidualna rozmowa kwalifikacyjna) zaproszone zostaną wybrane przez
Komisję Rekrutacyjną i projekty, które spełniły kryteria dostępu oraz kryteria jakościowe i w 1 etapie
uzyskają średnią z punktacji od członków Komisji Rekrutacyjnej wynoszącą min. 5.5 punktów.
8. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia spotkania on-line
w etapie 2 naboru.
9. Aplikujący, którzy po etapie 2 uzyskają rekomendacje od członków Komisji Rekrutacyjnej zostaną
zaproszeni do etapu 3 (prezentacja).
10. Przed przystąpieniem do 3 etapu rekrutacji Aplikujący działający w formie spółki kapitałowej jest
zobligowany do doręczenia oświadczenia o statusie przedsiębiorcy, którego wzór jest dostępny na
stronie PARP oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
którego wzór jest dostępny na stronie UOKiK. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formach innych aniżeli spółka kapitałowa,
którzy zostaną zakwalifikowani do Programu zobligowani są do doręczenia powyższych formularzy
w terminie 5 dni od dnia zarejestrowania spółki kapitałowej.
11. Ostateczna decyzja o powierzeniu grantu podejmowana jest przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie
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prezentacji (etap 3 naboru). W skład Komisji wchodzą:
 przedstawiciel ŁSSE (etap 1, 2,3 ),
 mentorzy projektu – 3 osoby (etap 1, 2,3 ),
 przedstawiciel/przedstawiciele DP (etap 3 z możliwością wglądu do aplikacji zgłoszeniowej
w etapie 1 oraz uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych w etapie 2).
12. Do rozpoczęcia II rundy procesu akceleracji zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 17.
13. Aplikującemu nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie zakwalifikowania do
Programu oraz przyznania dofinansowania.
14. W trakcie oceny aplikacji, Akcelerator może żądać dostarczenia dodatkowych informacji lub
dokumentów potwierdzających informacje zawarte w aplikacji oraz aktualizacji danych.

5. PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA
1. Pomoc przyznawana Beneficjentom stanowi pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i
jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem 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 (DZ.U. z 2015 r, poz. 127). Warunki udzielenia
pomocy określa art. 22 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014
2. Maksymalna kwota pomocy przyznawana pojedynczemu Beneficjentowi w ramach Programu, nie może
przekroczyć 200 000,00 zł (do 160 000,001 zł jako pomoc w formie pieniężnej oraz pakietu usług
zapewnianych przez ŁSSE o wartości do 40 000,00 zł, tj. usługi doradcze, zatrudnienie ekspertów i
mentorów).
3. Przed przyznaniem dofinansowania Beneficjent zobligowany jest do złożenia poprawnie wypełnionego
oświadczenia o statusie przedsiębiorcy, którego wzór jest dostępny na stronie PARP oraz poprawnie
wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
którego wzór jest dostępny na stronie UOKiK.
4. ŁSSE przyznaje dofinansowanie na podstawie pisemnej umowy o przyznaniu dofinansowania zawartej
pomiędzy ŁSSE a Beneficjentem wraz z załącznikami oraz zobligowaniem się stron do podpisania
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
5. Pomoc uzależniona jest od realizacji przez Beneficjenta kamieni milowych wyznaczonych
w indywidualnym planie akceleracji pomiędzy Beneficjentem, Akceleratorem i DP i określona zostanie
w aneksie do umowy (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) zawartej pomiędzy Beneficjentem a ŁSSE.
6. Odmowa podpisania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przez jedną ze stron unieważnia
umowę.
7. Przed zawarciem umowy o przyznaniu dofinansowania ŁSSE może żądać dostarczenia lub
uaktualnienia w wyznaczonym terminie, w formie pisemnej, dokumentów niezbędnych do zawarcia
umowy.
8. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie, w formie pisemnej, dokumentów niezbędnych do zawarcia
umowy będzie skutkowało odmową zawarcia umowy o przyznaniu dofinansowania.
9. W przypadku odmowy zawarcia umowy, o której mowa w pkt powyżej, odmowy podpisania
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub odstąpienia od podpisania umowy, ŁSSE będzie kierował
1

Kwota netto- jeżeli Beneficjent jest czynnym płatnikiem VAT i posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT. Kwota
brutto – jeżeli beneficjent nie posiada prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.
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zaproszenie do podpisania umowy do kolejnego Aplikującego, zgodnie z listą rezerwową.
10. Dofinansowanie wypłacane będzie w transzach, zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie oraz Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zawartymi pomiędzy ŁSSE
a Beneficjentem na podstawie wniosku o płatność.
11. Beneficjent zobowiązany będzie do otwarcia i prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, na
który otrzymywać będzie dofinansowanie, i z którego dokonywać będzie zakupów i/lub opłat w ramach
Programu.
12. Wypłata pierwszej transzy na rachunek Beneficjenta nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy,
tj. Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
13. Pozostałe transze przekazywane będą po zakończeniu kamienia milowego i zaakceptowaniu przez
Akcelerator oraz ŁSSE raportu z jego realizacji.
14. Brak postępu w realizacji założonych celów może skutkować zakończeniem finansowania projektu przed
upływem 6-miesięcznego Programu.

6. PROCES AKCELERACJI
1. Beneficjent w ramach akceleracji otrzymuje pomoc w czterech głównych obszarach: mentoring,
wsparcie finansowe, współpraca z DP.
2. W pierwszym etapie procesu akceleracyjnego do Beneficjenta przydzielany jest mentor prowadzący.
Osoba ta jest odpowiedzialna za przygotowanie wspólnie z Beneficjentem Harmonogramu RzeczowoFinansowego, bezpośrednią pracę z Beneficjentem, ustalanie i rozliczanie kamieni milowych. Ponadto
Beneficjent, w trakcie trwania Programu akceleracyjnego, może korzystać ze wsparcia innych
mentorów.
3. Proces Akceleracji podzielony jest na etapy wyznaczone przez kamienie milowe.
4. Podczas trwania procesu akceleracji Beneficjent otrzymuje wsparcie ze strony DP, polegające na ścisłej
współpracy, której celem jest możliwa komercjalizacja akcelerowanego rozwiązania.
5. Siedzibą Programu akceleracyjnego jest dedykowana przestrzeń w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej S.A. (zlokalizowana na terenie Kompleksu przy ul. Tymienieckiego 22/24, Łódź). Służy
ona jako miejsce pracy, spotkań oraz miejsce przeprowadzania szkoleń i warsztatów. Beneficjent nie ma
obowiązku ciągłej pracy w siedzibie Programu akceleracyjnego.
6. Beneficjent ma obowiązek uczestniczyć w przygotowanych dla niego warsztatach i szkoleniach
w ramach Programu akceleracyjnego. Beneficjent powinien uczestniczyć również w innych
aktywnościach organizowanych w ramach Programu, o których informowany będzie min. 7 dni przed
planowanym wydarzeniem.
7. W ostatniej fazie Programu akceleracyjnego Beneficjent ma obowiązek wzięcia udziału
w wydarzeniu Demo Day oraz zaprezentowania tam swojego projektu i rezultatów, które udało się
wypracować w trakcie Programu akceleracyjnego.
8. Beneficjent oraz uczestnicy 3 etapu rekrutacji automatycznie rejestrowani są w Ekosystemie Startup
Spark. Oznacza to wsparcie ze strony Akceleratora w dalszych dążeniach do komercjalizacji
wypracowanych w trakcie procesu akceleracji i/lub zgłoszonych i zakwalifikowanych do trzeciego etapu
rekrutacji rozwiązań.

7. POUFNOŚĆ
1. Komisja Rekrutacyjna, ŁSSE i Akcelerator zobowiązuję się do nieujawniania informacji związanych z
opisem pomysłu przedstawionego przez Aplikującego oraz dołożenia należytej staranności dla

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB
Pilotaż Scale UP

zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianego projektu nie zostały przekazane osobom
nieuprawnionym
2. Beneficjent wraz z umową o dofinansowanie może zostać zobligowany do podpisania umowy poufności
z DP i ŁSSE.
3. Beneficjent zobowiązuje się do nieujawniania informacji związanych z procesem rekrutacji
z wyłączeniem informacji ogólnodostępnych.

8. PROMOCJA
1. Beneficjent wyraża zgodę na wykorzystanie znaku towarowego, oznaczenia słownego, graficznego lub
słowno-graficznego Beneficjenta przez Akcelerator i ŁSSE w materiałach marketingowych lub
informacyjnych dotyczących lub związanych z Programem.
2. Beneficjent wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach marketingowych
i informacyjnych dotyczących lub związanych z Programem.
3. Beneficjent zobowiązuje się do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych ŁSSE, które
określone zostaną w umowie o dofinansowanie.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Aplikujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Akcelerator i ŁSSE jego danych
osobowych w sposób zgodny z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dla
celów związanych z Programem lub dla celów marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności w
drodze zbierania i gromadzenia takich danych w bazie danych Aplikujących lub wysyłania korespondencji
pocztą lub -mailem.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, ŁSSE zamieszcza na
stronie internetowej www.startupspark.io, aktualną treść Regulaminu wraz z terminem od którego
stosuje się zmianę.
2. ŁSSE zastrzega sobie możliwość anulowania naboru, w szczególności w przypadku wprowadzenia
istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia naboru lub zdarzeń
o charakterze siły wyższej. W takim przypadku Aplikującemu nie przysługuje możliwość wystąpienia
z roszczeniem o odszkodowanie.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
Łódź, dn.10.07.2017 r.
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KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW W NABORZE DO STARTUP SPARK
Kryteria jakościowe
Projekt
Model biznesowy

Innowacyjność

Przewagi konkurencyjne

Zaawansowanie projektu

nierealny model biznesowy lub jego brak
zdywersyfikowany model biznesowy
zwalidowany model biznesowy
znikoma - projekt nie stanowi żadnej innowacji (imitacja istniejących
rozwiązań)
dostateczna - umiarkowana wartość dodana w stosunku do istniejących
i stosowanych rozwiązań
średnia - wyraźne rozwinięcie stosowanych rozwiązań, wartość dodana
projektu

0 pkt
1 pkt
2 pkt

bardzo dobra - całkowicie nowatorskie rozwiązanie, dotychczas nieznane

3 pkt

startup znajduje się na gorszym, takim samym lub podobnym poziomie co
konkurencja

0 pkt

startup posiada niewielkie przewagi konkurencyjne
startup posiada znaczące przewagi konkurencyjne
pomysł na startup/koncepcja
prototyp
MVP
projekt posiada użytkowników i/lub klientów

1 pkt
2 pkt
0 pkt
1 pkt
2 pkt
3 pkt

0 pkt
1 pkt
2 pkt

Dopasowanie do działalności DP

Dopasowanie projektu do
obszarów innowacji DP

Zapotrzebowanie rynkowe

żadne – projekt nie stanowi wartości dla DP
niewielkie- jest dobrym dodatkiem dla DP, ale nie wnosi przełomu
w obszarach zidentyfikowanych przez DP
znaczne - stanowi zauważalną wartość dla DP
bardzo duże - rozwiązuje realny problem w obszarach zidentyfikowanych
przez DP, co przekłada się na znaczne zwiększenie jakości, otwieranie
nowych możliwości biznesowych, redukcję kosztów lub inny czynniki istotne
dla DP

0 pkt

rewolucyjne - projekt strategicznie wpływa na rozwój DP

12-15 pkt

potencjał do komercjalizacji poza partnerami Spark

0-5 pkt

1-3 pkt
4-7 pkt
8-11 pkt

Zespół
Komplementarność zespołu
Potencjał technologiczny zespołu

m.in. liczba osób pracujących w zespole, podział ról w projekcie
czy zespół posiada potencjał i kompetencje niezbędne do
skomercjalizowania projektu?
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0-3 pkt
0-2 pkt

Potencjał biznesowy zespołu
Doświadczenie zespołu

czy zespół posiada doświadczenie i predyspozycje biznesowe?
m.in. dotychczasowe wspólne projekty, doświadczenie w tworzeniu
innowacji, doświadczenie z przeszłych projektów.

0-2 pkt
0-3 pkt

Prezentacja projektu (II etap)
Prezentacja projektu

kompleksowość przedstawienia zagadnień technologicznych i biznesowych
podczas prezentacji projektu
uzasadnienie dopasowania projektu do potrzeb DP
sposób prezentacji projektu
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0 -5 pkt
0-3 pkt
0-2 pkt

