Załącznik nr 1 do Regulaminu

Appendix No. 1 to the Regulations

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW W NABORZE DO
RE_SOURCE: GLOBAL ACCELERATION VENTURE

PROJECT EVALUATION CRITERIA IN THE RE_SOURCE
RECRUITMENT PROCESS: GLOBAL ACCELERATION
VENTURE
Formal criteria

Kryteria formalne

No.

Criterion name

kompletność i poprawności złożonej
aplikacji

1

completeness and correctness of the
submitted application

2

złożenie oświadczenia o spełnieniu
definicji Aplikującego

2

submitting a declaration that the
definition of the Applicant has been met

3

akceptacja regulaminu naboru do
Programu

3

acceptance of the Program recruitment
regulations

4

złożenie oświadczenia o posiadaniu
pełnego prawa do zgłoszonego w
aplikacji innowacyjnego pomysłu
biznesowego, rozwiązania, programu
lub innego projektu zgłoszonego do
Programu
oraz
posiadania
uprawnienia do rozporządzania nim
we własnym imieniu

4

submitting a declaration about having
full rights to the innovative business
idea, solution, program or other project
submitted to the Program and having
the right to dispose of it on one's own
behalf

5

złożenie oświadczenia o braku
powiązań
kapitałowych
lub
osobowych między Aplikującym a
Akceleratorem,
ŁSSE,
oraz
Partnerem Biznesowym biorącym
udział w Projekcie, z którym
Aplikujący
chce
nawiązać
współpracę w ramach Programu

5

submitting a declaration about absence
of capital or personal relations between
the Applicant and the Accelerator, LSEZ
and the Business Partner participating
in the Project, with which the Applicant
wants to cooperate in the Program

6

złożenie oświadczenia o
prawdziwości danych zawartych w
Aplikacji

6

submitting a declaration that the data
contained in the Application is true

7

wyrażenie zgody na doręczenie pism
za pomocą wszelkich środków
komunikacji elektronicznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami

7

consent to service of letters by any
means of electronic communication in
accordance with applicable law

8

wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami

8

consent to the processing of personal
data in accordance with applicable
regulations

Lp.

Nazwa kryterium

1

TAK/NIE

YES/NO

Po spełnieniu kryteriów formalnych, aplikacja przechodzi
do oceny merytorycznej. W skład Komitetu Oceniającego
wchodzą:

After fulfilling the formal criteria, the application undergoes
the substantive evaluation. The Evaluation Committee consists
of:

• kierownik Projektu,
• eksperci,
• przedstawiciel OT/Inwestora.
Dla każdej aplikacji, przygotowana zostanie karta ocen
z punktacją przyznaną w każdym poniższym kryterium wraz
z ogólnym uzasadnieniem.

•
Project manager
•
experts,
•
Business Partner’s representative.
For each application, a scoring sheet will be prepared with
the scores awarded in each criterion below along with a general
justification.

Etap 1 (0-6 pkt)

Stage 1 (0-6 points)

Ścieżka branżowa (0-6 pkt)

Industry path (0-6 points)

•

0 pkt: Startup nie wpisuje się w ścieżki branżowe programu.

•

1 pkt: Startup wpisuje się w dodatkowe ścieżki branżowe
programu, ale nie adresuje bezpośrednio obszarów
zdefiniowanych dla poszczególnych Partnerów Biznesowych

•

2 pkt: Startup wpisuje się w główne ścieżki branżowe
programu, ale nie adresuje bezpośrednio obszarów
zdefiniowanych dla poszczególnych Partnerów Biznesowych

•

3-4 pkt: Startup wpisuje się w dodatkowe ścieżki branżowe
programu i adresuje bezpośrednio obszary zdefiniowane dla
poszczególnych Partnerów Biznesowych

•

5-6 pkt: Startup wpisuje się w główne ścieżki branżowe
programu i adresuje bezpośrednio obszary zdefiniowane dla
poszczególnych Partnerów Biznesowych

• 0 points: The Startup does not fit into the program's industry
paths.
• 1 point: Startup fits into additional industry paths of the program
but does not directly address the areas defined for individual
Business Partners
• 2 points: Startup fits into the main industry paths of the program,
but does not directly address the areas defined for individual
Business Partners
• 3-4 points: Startup fits into additional industry paths
of the program and directly addresses the areas defined for
particular Business Partners
• 5-6 points: Startup fits into the main industry paths
of the program and directly addresses the areas defined for
particular Business Partners

Ocena stanowi średnią przyznaną przez trzech Członków
Komitetu Oceniającego (kierownik projektu, eksperci).
Średnia równa lub powyżej 3.0 kwalifikuje Aplikującego
do etapu II procesu rekrutacyjnego.

The grade is the average given by three members of the
Evaluation Committee (project manager, experts). An
average of 3.0 or above qualifies the Applicant for Stage II
of the recruitment process.

Etap 2 (0-80 pkt)

Stage 2 (0-80 points)

Technologia oraz potencjał rozwoju (0-16 pkt)

Technology and potential for development (0-16 points)

Innowacyjność rozwiązania

Innovation of the solution

•
•

0 pkt: rozwiązanie nie jest innowacyjne dla Partnerów
Biznesowych
1-3 pkt: rozwiązanie jest innowacyjne w skali
przedsiębiorstwa Partnera Biznesowego, czyli podobne
rozwiązania mogą występować na rynku, ale stanowią

• 0 points: the solution is not innovative for Business Partners
• 1-3 points: the solution is innovative in the scale of Business
Partner's enterprise, i.e. similar solutions may appear
on the market, but they are new solutions for a given Business
Partner

nowe rozwiązania dla danego Partnera Biznesowego
•

4-6 pkt: rozwiązanie jest innowacyjne w skali branży
Partnera Biznesowego, czyli podobne rozwiązania mogą
występować na rynku, ale stanowią nowe rozwiązania dla
branży Partnera Biznesowego

• 4-6 points: the solution is innovative in the scale of Business
Partner's branch, i.e. similar solutions may appear
on the market, but they constitute new solutions for
the Business Partner's branch

•

7-10 pkt: rozwiązanie jest innowacyjne globalnie w skali
całego sektora gospodarki

• 7-10 points: the solution is globally innovative in the whole
economic sector

Potencjalni nowi klienci w Polsce i międzynarodowo

Potential new customers in Poland and internationally

•

0 pkt: startup nie zidentyfikował potencjalnych nowych
klientów w Polsce i międzynarodowo

• 0 points: startup has not identified potential new customers
in Poland and internationally

•

1-3 pkt: startup zidentyfikował potencjalnych nowych
klientów jedynie w Polsce lub jedynie międzynarodowo

• 1-3 points: startup has identified potential new clients only
in Poland or only internationally

•

4-6 pkt: startup zidentyfikował potencjalnych nowych
klientów w Polsce i międzynarodowo

• 4-6 points: startup has identified potential new customers
in Poland and internationally

Prawdopodobieństwo wdrożenia (0-10 pkt)

Implementation potential (0-10 points)

Doświadczenie Aplikującego

Experience of the Applicant

•

0 pkt – startup nie ma doświadczenia w komercjalizacji
rozwiązań i/lub współpracy z Odbiorcami Technologii i/lub
Inwestorami

•

0 points - startup has no experience in commercialization
of solutions and/or cooperation with technology recipients
and/or investors

•

1-2 pkt – startup ma małe doświadczenie w komercjalizacji
rozwiązań i/lub współpracy z Odbiorcami Technologii i/lub
Inwestorami

•

1-2 points - startup has little experience in commercialization
of solutions and/or cooperation with technology recipients
and/or investors

•

3-4 pkt - startup ma duże doświadczenie w komercjalizacji
rozwiązań i/lub współpracy z Odbiorcami Technologii i/lub
Inwestorami

•

3-4 points - startup has a lot of experience in commercialization
of solutions and/or cooperation with technology recipients
and/or investors

•

Potential for cooperation / Plan for cooperation with Business
Partner

Potencjał do współpracy / Plan na współpracę z Partnerem
Biznesowym
•

0-1 pkt: Aplikujący ma słabą znajomość działalności
Partnera Biznesowego, jego oczekiwań i potencjalnych
korzyści wynikających ze współpracy

•

0-1 points: The Applicant has poor knowledge of the Business
Partner's business, its expectations and potential benefits
resulting from the cooperation

•

2-4 pkt: Aplikujący ma dobrą znajomość działalności
Partnera Biznesowego, jego oczekiwań i potencjalnych
korzyści wynikających ze współpracy

•

2-4 points: The Applicant has a good knowledge
of the Business Partner's activity, its expectations and potential
benefits resulting from the cooperation

•

5-6 pkt: Aplikujący ma bardzo dobrą znajomość
działalności Partnera Biznesowego, jego oczekiwań
i potencjalnych korzyści wynikających ze współpracy

•

5-6 points: The Applicant has a very good knowledge
of the Business Partner's business, its expectations and
potential benefits resulting from the cooperation

Zespół (0-10 pkt)

Team (0-10 points)

•

0-4 pkt: Aplikujący posiada zespół do stworzenia
finalnego produktu (kompetencje technologiczne)

•

0-4 points: The Applicant has a team to create the final product
(technological competence)

•

5-9 pkt: Aplikujący posiada zespół do stworzenia

•

5-9 points: The Applicant has a team to create the final product

finalnego produktu i skalowania go (kompetencje
technologiczne, marketingowe i sprzedażowe)

and scale it (technological, marketing and sales competencies)

+ 1 pkt
•

+ 1 point

0-1 pkt: Aplikujący definiuje braki w kompetencjach
biznesowych i technologicznych

•

Model Biznesowy (0-10 pkt)

0-1 points: The Applicant defines gaps in business and
technology competencies

Business model (0-10 points)

•

0-3 pkt: Aplikujący posiada model biznesowy

•

0-3 points: The Applicant has a business model

•

4-6 pkt: Model biznesowy Aplikującego jest uzasadniony
ekonomicznie tj. wskazuje realność i opłacalność
komercjalizacji produktu lub usługi

•

4-6 points: The business model of the Applicant
is economically justified, i.e. it indicates the feasibility and
profitability of commercialisation of the product or service

•

7-10 pkt: Model biznesowy został zwalidowany (Aplikujący
posiada klientów)

•

7-10 points: Business model has been validated (Applicant
has customers)

Strategia sprzedaży (0-10 pkt)
•

0-5 pkt: Aplikujący posiada zdefiniowane kanały
sprzedaży
o
o

o

o

•

•

Sales strategy (0-10 points)
•
•

0-5 points: The Applicant has defined sales channels
o

0 points - startup has no defined sales channels

o

1-2 pkt – startup posiada zdefiniowane kanały
sprzedaży
określające
potencjalnych
klientów

1-2 points - startup has defined sales channels
defining potential customers

o

3-4 pkt – startup posiada zdefiniowane kanały
sprzedaży
określające
potencjalnych
klientów i efektywny sposób dotarcia do nich

3-4 points - startup has defined sales channels
defining potential customers and an effective way
to reach them

o

5 points - startup has profitable and viable sales
channels (including potential customers and
effective ways to reach them) that already
generate
revenue
……
………………………………… .

0 pkt – startup nie posiada zdefiniowanych
kanałów sprzedaży

5 pkt – startup posiada opłacalne i realne
kanały sprzedaży (w tym potencjalni klienci
i efektywne sposoby dotarcia do nich), które
generują już przychody

0-3 pkt: Uniwersalność modelu biznesowego ze względu
na branżę

•

0-3 points: Universality of the business model due
to the industry

o

0 pkt – niemożliwym jest replikowanie modelu
biznesowego na inne branże

o

0 points - it is impossible to replicate the business
model in other industries

o

1-2 pkt – model biznesowy jest replikowalny
na inne przedsiębiorstwa w tej samej branży

o

1-2 points - the business model is replicable
to other companies in the same industry

o

3 pkt – model biznesowy jest uniwersalny
i może być replikowany na inne branże

o

3 points - the business model is universal and
can be replicated in other industries

0-2 pkt: Otoczenie regulacyjne projektu

•

0-2 points: Regulatory environment of the project

o

0 pkt – istnieją regulacje prawne
uniemożliwiające rozwój produktu lub usługi

o

0 points - there are legal regulations making
it impossible to develop the product or service

o

1 pkt – istnieją regulacje prawne, które
umiarkowanie mają wpływ na rozwój

o

1 point - there are regulations which moderately
influence the development of the product

produktu lub usługi
o

or service

2 pkt – nie istnieją regulacje prawne
uniemożliwiające rozwój produktu lub usługi

Źródła finansowania (0-10 pkt)

o

2 points - there are no legal regulations
preventing product or service development

Sources of funding (0-10 points)

•

0 pkt: startup nie posiada klientów ani własnych źródeł
finansowania

•

0 points: startup has no clients or own sources of funding

•

1-4 pkt: startup nie posiada klientów, ale posiada inne
źródła finansowania i/lub partnerów testujących

•

1-4 points: the startup has no customers but has other sources
of funding and/or testing partners

•

5-8 pkt: startup posiada klientów płacących

•

5-8 points: the startup has paying customers

•

0-2 pkt: Skalowalność rozwiązania zapewniająca szanse
na źródła finansowania

•

0-2 points: Scalability of the solution to provide opportunities
for funding sources

Potencjał inwestycyjny Aplikującego (0-10)
Strategia rozwoju i wielkość inwestycji
•

0 pkt: Startup nie posiada strategii rozwoju (roadmap)

•

1-3 pkt: Startup posiada strategię rozwoju (roadmap)

•

4-5 pkt: Startup zdefiniował potencjalną wielkość
kolejnej inwestycji

Strategia skalowania
•

0-2 pkt: Startup posiada strategię skalowania (w tym
moment osiągnięcia BEP) w oparciu o kolejne rundy
finansowania i/lub inne zdefiniowane środki finansowe

Doświadczenie
•

0-3 pkt: Zespół posiada doświadczenie we
współpracy z inwestorami (jak aniołowie biznesu,
fundusze inwestycyjne)

Faza rozwoju startupu (0-4 pkt)

Investment potential of the Applicant (0-10)
Development strategy and investment volume
•

0 points: Startup does not have a development strategy
(roadmap)

•

1-3 points: Startup has a development strategy (roadmap)

•

4-5 points: Startup has defined the potential size of its next
investment

Scaling strategy
•

0-2 points: Startup has a scaling strategy (including when
to reach BEP) based on subsequent funding rounds and/or
other defined funding

Experience
•

0-3 points: The team has experience in working with
investors (such as business angels, investment funds)

Start-up development phase (0-4 points)

•

0 pkt: Startup znajduje się w fazie “pomysł na biznes”

•

0 points: Startup is in the "business idea" phase

•

1 pkt: Startup znajduje się w fazie “proof of concept”

•

1 points: The startup is in the "proof of concept" phase

•

2 pkt: Startup znajduje się w fazie “MVP”

•

2 points: The startup is in the "MVP" phase

•

3 pkt: Startup posiada produkt (będący przedmiotem
zgłoszenia)

•

3 points: The startup has a product (which is the subject
of the application)

•

4 pkt: Startup generuje przychód z posiadanego
(będącego przedmiotem zgłoszenia) produktu

•

4 points: The startup generates revenue from its
(submitted) product

Z oceny każdego członka Komitetu Oceniającego wyciągana
jest średnia. Punktacja końcowa stanowi średnią ocen

An average is drawn from the evaluation of each member
of the Evaluation Committee. The final score is the average

przyznanych przez trzech Członków Komitetu Oceniającego
(kierownik projektu, eksperci). Aplikacje ze średnią 5.0
i powyżej przekazane są do Partnera Biznesowego do
oceny:

of the scores given by the three members of the Evaluation
Committee (project leader, experts). Applications with
an average of 5.0 and above are submitted to the Business
Partner for evaluation:

Potencjał do rozwoju rozwiązania z Partnerem Biznesowym
re_source (T/N)

Potential for solution development with Business Partner
re_source (Y/N)

•
•

tak
nie

Kryterium oceniane przez Akcelerator i Partnera
Biznesowego.
Aplikacje ze średnią 5.0. i powyżej w etapie 2 oraz
z pozytywną oceną potencjału do rozwoju przez Partnera
Biznesowego, zakwalifikowane zostają do etapu
3 rekrutacji.

Etap 3 (0-10 pkt)
Prezentacja projektu (0-10 pkt)
•

•
•

yes
no

Criterion assessed by the Accelerator and Business
Partner
Applications with average 5.0 and above in stage 2 and
with positive assessment of potential for development by
the Business Partner are qualified for stage 3 of
recruitment.

Stage 3 (0-10 points)
Presentation of the project (0-10 points)

0-4 pkt: Uzasadnienie dopasowania rozwiązania

•

0-4 points: Justification for matching the solution
to the selected Program Business Partner

•

0-2 points: Comprehensiveness of presentation of
technological and business issues

•

0-2 points: Manner of presentation of the project
assumptions

•

0-2 points: Substantive and comprehensive answers
to Accelerator's and Business Partner's questions

do wybranego Partnera Biznesowego Programu
•

0-2 pkt: Kompleksowość przedstawienia zagadnień
technologicznych i biznesowych

•

0-2 pkt: Sposób prezentacji założeń projektu

•

0-2 pkt: Merytoryczne i kompleksowe odpowiedzi na
pytania Akceleratora i Partnera Biznesowego

Potencjał do rozwoju rozwiązania z Partnerem Biznesowym
re_source (T/N) - kryterium oceniane przez Akcelerator i
Partnera Biznesowego.

•

tak

•

nie

Średnia równa lub powyżej 7.0 oraz potencjał do rozwoju
rozwiązania z Partnerem Biznesowym re_source, kwalifikują
Aplikującego do Programu.

Potential to develop solution with Business Partner re_source
(Y/N) - criterion evaluated by Accelerator and Business Partner.

•

yes

•

no

An average of 7.0 or above and the potential to develop
a solution with a re_source Business Partner qualify
the Applicant for the Program.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Zasady uproszczonego rozliczania grantów
udzielonych grantobiorcom
w projektach działania 2.5 Programy akceleracyjne - Poland Prize
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opracowanie:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Warszawa, 28.10.2020 r.

§ 1. Regulacje prawne
1. Regulacje dotyczące zasad rozliczania grantów:
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – stosowane odpowiednio w zakresie
udzielania zamówień - zwane dalej „Wytycznymi kwalifikowalności”;
2) rozporządzenie 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 2018 r.
poz. 871, z późn. zm.) nr referencyjny SA 42799(2015/X), (zwane dalej
„rozporządzeniem”);
3) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

§ 2. Definicje i skróty
Użyte w dokumencie definicje i skróty:
1) Akcelerator (beneficjent) – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot
działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i
małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu
doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu
przyspieszenie procesu stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji;
2) Kamień milowy – zaplanowane, mierzalne, obserwowalne zdarzenie, niezbędne dla
postępu indywidualnego planu rozwoju / indywidualnego planu akceleracji, którego
wystąpienie umożliwia podjęcie działań związanych z osiągnięciem następnego
określonego Harmonogramem indywidualnego programu akceleracji kamienia
milowego lub (w przypadku końcowego kamienia milowego) oznacza zakończenie
odpowiednio: indywidualnego planu rozwoju / indywidualnego programu akceleracji.
3) Indywidualny plan rozwoju – plan pracy akceleratora z danym startupem trwającej
nie dłużej, niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy grantowej na realizację działań
Soft-landing oraz Rozwój, obejmujący działania o charakterze pomostowym, mające
zapewnić startupowi niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności
biznesowej oraz zindywidualizowane działania niezbędne dla rozwinięcia działalności
startupu w Polsce; opisany Szczegółowym budżetem indywidualnego planu rozwoju
oraz Harmonogramem indywidualnego planu rozwoju (HIPR);

4) Indywidualny plan akceleracji – plan pracy akceleratora oraz Partnera biznesowego z
danym startupem, trwającej nie dłużej, niż 10 miesięcy od daty zawarcia umowy
grantowej na realizację działania Akceleracja, obejmujący profesjonalne działania
prowadzące do rozwoju produktu startupu, mające na celu umożliwienie
pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub
pozyskanie kapitału od Inwestora; opisany Szczegółowym budżetem indywidualnego
planu akceleracji oraz Harmonogramem indywidualnego planu akceleracji (HIPA).
5) Partner biznesowy – podmiot nawiązujący współpracę ze startupem w ramach
działania akceleracja, zainteresowany wdrożeniem rozwiązania startupu/dokonaniem
inwestycji kapitałowej; Partnerzy biznesowi w programie akceleracyjnym pełnią
funkcję: Odbiorców technologii (np. duże lub średnie przedsiębiorstwa, jednostki
sektora finansów publicznych) lub Inwestorów (fundusze inwestycyjne), w formie i
zakresie określonych z Akceleratorem oraz startupem;
6) Startup (beneficjent końcowy, grantobiorca) – podmiot, o którym mowa w art. 35 ust.
3 ustawy wdrożeniowej; 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 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.

§ 3. Zasady uproszczonego rozliczania grantów
1. Maksymalna wartość grantów rozliczanych na niniejszych zasadach w konkursie
nr 1/2020 wynosi 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy) w odniesieniu do
każdego przypadku udzielenia pomocy finansowej w formie pieniężnej, przy czym
pomoc przyznana każdemu pojedynczemu beneficjentowi końcowemu na pokrycie
kosztów niezbędnych dla realizacji:
a) działania Soft-landing oraz działania Rozwój nie może łącznie przekroczyć
50 000,00 zł;
b) działania Akceleracja nie może przekroczyć 250 000,00 zł.
2. Wkład publiczny odpowiada sumie środków pochodzących z EFRR.
3. Wkład własny prywatny zapewniany przez startup obejmuje środki własne i/lub
zewnętrzne finansowanie i nie jest wliczany do limitu wkładu publicznego.

§ 4. Kwoty rozliczeniowe grantów
1. Stosowanie kwot rozliczeniowych grantów jest obowiązkowe w odniesieniu do
rozliczania pomocy finansowej udzielonej przez Akcelerator startupowi w formie
pieniężnej zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia,
wybranemu w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy 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. ).
2. Akcelerator w oparciu o umowę o powierzenie grantu udziela startupowi pomocy
finansowej w formie pieniężnej:
a) o której mowa w §3 ust. 1a) celem zapewnienia startupowi niezbędnych warunków
dla podjęcia i rozwinięcia działalności biznesowej w Polsce;
b) o której mowa w §3 ust. 1b) celem umożliwienia pilotażowego wdrożenia
rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskania kapitału od
Inwestora.
3. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 2a) określana jest w Szczegółowym budżecie
indywidualnego planu rozwoju, stanowiącym załącznik do umowy o powierzenie
grantu, który podlega zatwierdzeniu przez Akcelerator oraz startup.
4. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 2b) określana jest w Szczegółowym budżecie
indywidualnego planu akceleracji, stanowiącym załącznik do umowy o powierzenie
grantu, który podlega zatwierdzeniu przez Akcelerator, właściwego Partnera
biznesowego oraz startup.
5. Harmonogram indywidualnego planu rozwoju stanowiący załącznik do umowy o
powierzenie grantu, przewiduje jeden kamień milowy, który oznacza, że:
a) startup prowadzi działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem do krajowego
rejestru przedsiębiorców i
b) startup nawiązał współpracę z Partnerem biznesowym potwierdzoną pisemnie
przez obie współpracujące strony.
6. Harmonogram indywidualnego planu akceleracji, stanowiący załącznik do umowy o
powierzenie grantu, przewiduje trzy kamienie milowe, przy czym końcowy z kamieni
milowych oznacza:
a) w przypadku akceleracji we współpracy z Odbiorcą technologii: uzyskanie wyników
walidacji przedmiotu rozwoju lub jego kluczowych elementów w środowisku
zbliżonym do rzeczywistego, na podstawie których podejmowana jest decyzja o
możliwości dalszej współpracy Odbiorcy (-ów) technologii ze startupem w oparciu
o rozwijane rozwiązanie;

lub
b) w przypadku akceleracji we współpracy z Inwestorem: uzyskanie wyników
biznesowych startupu zgodnie z umową przedinwestycyjną (term sheet) zawartą
pomiędzy startupem a Inwestorem.
7. Osiągnięcie każdego z kamieni milowych określonych Harmonogramem
indywidualnego planu akceleracji weryfikowane i dokumentowane jest przez
Akcelerator zgodnie z formą i na zasadach określonych w umowie o powierzenie
grantu.
8. Kwota rozliczeniowa w HIPR oznacza kwotę odpowiadającą udzielonej startupowi
kwoty pomocy, o której mowa w §3 ust. 1a), wypłacaną przez Akcelerator startupowi
i rozliczaną przez Akcelerator w oparciu o kamień milowy określony HIPR, z
zastrzeżeniem §9 ust. 4 oraz §10 ust. 1a).
9. Kwota rozliczeniowa w HIPA oznacza kwotę stanowiąca odsetek udzielonej
startupowi kwoty pomocy, o której mowa w §3 ust. 1b), wypłacaną przez Akcelerator
startupowi i rozliczaną przez Akcelerator w oparciu o kamień milowy określony HIPA,
z zastrzeżeniem §6 ust. 4.

§ 5. Koszty kwalifikowalne objęte kwotami rozliczeniowymi
1. W ramach działania 2.5 PO IR Programy Akceleracyjne – Poland Prize kwotami
rozliczeniowymi objęte są koszty kwalifikowane pomocy finansowej udzielonej
startupowi w formie pieniężnej zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale
4 rozporządzenia, wybranemu w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35
ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Koszty kwalifikowane, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty:
a) działania Soft-landing, niezbędne do podjęcia przez startup działalności biznesowej
w Polsce;
b) działania Rozwój, niezbędne do rozwinięcia działalności biznesowej startupu,
c) działania Akceleracja, niezbędne do:
i)

pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii lub

ii)

pozyskania kapitału od Inwestora.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2a) – Soft-landing - nie mogą przekraczać 20% sumy
kosztów, o których mowa w ust. 2a) i 2b),
4. Koszty, o których mowa w ust. 2a) – Soft-landing - obejmują w szczególności koszty:

a) zakupu usług „konsjerża” – opiekuna startupu - do wysokości 50% kwoty kosztów,
o których mowa w ust. 2a) oraz koszty innych usług;
b) wynagrodzenia pracowników startupu uczestniczących w realizacji indywidualnego
planu rozwoju, w tym osób zaangażowanych na podstawie umów cywilno –
prawnych.
5. Koszty, o których mowa w ust. 2b) - Rozwój - obejmują w szczególności koszty:
a) wynagrodzenia pracowników startupu uczestniczących w realizacji indywidualnego
planu rozwoju, w tym osób zaangażowanych na podstawie umów cywilno –
prawnych, inne niż w pkt 4b)
b) zakupu usług;
c) zakup środków trwałych
d) zakupu wartości niematerialnych i prawnych;
e) działań informacyjno-promocyjnych.
6. Koszty, o których mowa w ust. 2c) – Akceleracja - obejmują w szczególności koszty:
a) wynagrodzenia pracowników startupu uczestniczących w realizacji indywidualnego
planu akceleracji, w tym osób zaangażowanych na podstawie umów cywilno –
prawnych;
b) zakupu usług;
c) zakup środków trwałych,
d) zakupu wartości niematerialnych i prawnych;
e) działań informacyjno-promocyjnych.

§ 6. Działania finansowane grantem
1. Działania uwzględnione w:
a) Szczegółowym budżecie indywidualnego planu rozwoju finansowane są kwotami
rozliczeniowymi weryfikowanymi przez kamień milowy uwzględniony w
Harmonogramie indywidualnego planu rozwoju;
b) Szczegółowym budżecie indywidualnego planu akceleracji finansowane są
kwotami rozliczeniowymi weryfikowanymi przez kamienie milowe uwzględnione
w Harmonogramie indywidualnego planu akceleracji.
2. Każdy z trzech kamieni milowych indywidualnego planu akceleracji opisany jest w
sposób szczegółowy w Harmonogramie indywidualnego planu akceleracji,
stanowiącym załącznik do umowy o powierzenie grantu i podlegający zatwierdzeniu
przez Akcelerator, właściwego Partnera biznesowego oraz startup.

3. Specyfika każdego z kamieni milowych ujętych w Harmonogramie indywidualnego
planu akceleracji oddaje charakter i logikę procesu:
a) rozwoju produktu (w tym usługi) lub technologii we współpracy z właściwym
Odbiorcą technologii, zapewniając warunki dla zakończenia procesu rozwoju
walidacją przedmiotu rozwoju lub jego kluczowych elementów w środowisku
zbliżonym do rzeczywistego;
b) rozwoju biznesowego startupu we współpracy z właściwym Inwestorem,
zapewniając warunki dla uzyskania wyników biznesowych startupu zgodnie z
umową przedinwestycyjną (term sheet) zawartą pomiędzy startupem, a
Inwestorem.
4. Osiągnięcie każdego z kamieni milowych danego Indywidualnego planu akceleracji
umożliwia wypłatę kwoty rozliczeniowej stanowiącej określony w HIPA odsetek kwoty
udzielonej pomocy w formie pieniężnej, przy czym w odniesieniu do III kamienia
milowego kwota rozliczeniowa stanowi nie mniej, niż 45,00% kwoty udzielonej
pomocy.
5. Definiując każdy z kamieni milowych w Harmonogramie indywidualnego planu
akceleracji należy przypisać mu odpowiedni wskaźnik/wskaźniki realizacji, który/które
w sposób obiektywnie weryfikowalny odzwierciedlać będzie / będą istotną zmianę w
procesie, o którym mowa w ust. 3a) lub 3b) pozwalając jednoznacznie rozstrzygać o
osiągnięciu lub nieosiągnięciu danego kamienia milowego.
6. Nieosiągnięcie:
a) I kamienia milowego,
lub
b) II kamienia milowego
wyklucza podjęcie działań opisanych w Harmonogramie indywidualnego planu
akceleracji jako właściwych dla, odpowiednio:
a) II kamienia milowego,
i
b) III kamienia milowego.
7. Informację o osiągnięciu lub nieosiągnięciu każdego z kamieni milowych sporządza w
formie pisemnej Akcelerator i podlega ona zatwierdzeniu przez właściwego Partnera
biznesowego oraz przedłożeniu startupowi.

§ 7. Szczegółowy budżet indywidualnego programu akceleracji
1. Szczegółowy budżet indywidualnego programu rozwoju stanowiący załącznik do
umowy o powierzenie grantu, przedstawia kalkulację wydatków pojedynczego
startupu niezbędnych dla podjęcia i rozwinięcia działalności biznesowej w Polsce.
2. Kalkulacja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia wyłącznie wydatki spełniające ogólne
warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych kwalifikowalności, tj. niezbędne,
zasadne i rzetelnie oszacowane w odniesieniu do każdego indywidualnego programu
akceleracji.
3. Dla każdego wydatku przedstawionego w budżecie powinna zostać dokonana
rzetelna analiza rynku na zasadach, o których mowa w Wytycznych kwalifikowalności
w odniesieniu do trybu będącego podstawą określenia wartości danego wydatku.
4. Celowość, racjonalność i efektywność wydatków ujętych w budżecie podlega starannej
weryfikacji Akceleratora.
5. Akcelerator powinien dysponować dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie
analizy rynku, na podstawie której zostały określone poszczególne wydatki.
6. Szczegółowy budżet indywidualnego programu akceleracji, stanowiący załącznik do
umowy o powierzenie grantu, przedstawia kalkulację wydatków pojedynczego
startupu niezbędnych dla:
a) rozwoju produktu (w tym usługi) lub technologii startupu celem uzyskania
wyników walidacji przedmiotu rozwoju w środowisku zbliżonym do
rzeczywistego, na podstawie których podejmowana jest decyzja o możliwości
dalszej współpracy Odbiorcy (-ów) technologii ze startupem w oparciu
o rozwijane rozwiązanie;
b) uzyskanie wyników biznesowych startupu zgodnie z umową przedinwestycyjną
(term sheet) zawartą pomiędzy startupem a Inwestorem, na podstawie których
podejmowana jest decyzja o inwestycji kapitałowej Inwestora w startup.
7. Kalkulacja, o której mowa w ust. 6, uwzględnia wyłącznie wydatki spełniające ogólne
warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych kwalifikowalności, tj. niezbędne,
zasadne i rzetelnie oszacowane w odniesieniu do każdego indywidualnego programu
akceleracji.
8. Celowość, racjonalność i efektywność wydatków ujętych w budżecie podlega starannej
weryfikacji Akceleratora i zatwierdzeniu przez Akcelerator oraz właściwego Partnera
biznesowego.
9. Akcelerator powinien dysponować dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie
analizy rynku, na podstawie której zostały określone poszczególne wydatki.

§ 8. Wskaźniki potwierdzające realizację kamieni milowych HIPA
1. Dla każdego kamienia milowego powinien być przypisany co najmniej jeden wskaźnik
odzwierciedlający istotę danego kamienia milowego wraz z określoną wartością
docelową wskaźnika.
2. Wszystkie wskaźniki uwzględnione w HIPA powinny być: konkretne, mierzalne,
dostępne, realistyczne, określone w czasie.
3. Wskaźnik (lub ich zestaw) przypisany dla konkretnego kamienia milowego powinien
zapewnić ustalenie stopnia realizacji kamienia milowego, a tym samym określić, czy
możliwa jest wypłata przez Akcelerator, a następnie rozliczenie przez PARP kwoty
rozliczeniowej odpowiadającej danemu kamieniowi milowemu.
4. Harmonogram indywidualnego planu akceleracji określa metodę i dokumenty
stanowiące podstawę weryfikacji wskaźników danego kamienia milowego.
5. Akcelerator zapewnia jednolitą, wystandaryzowaną metodę weryfikacji wskaźników
stanowiącą element ścieżki audytu niezbędnej w odniesieniu do każdego
indywidualnego programu akceleracji.

§ 9. Realizacja indywidualnych planów rozwoju i akceleracji
1. Koszty związane z osiągnięciem kamieni milowych nie podlegają rozliczaniu na
podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
2. Wydatki rozliczane kwotami rozliczeniowymi są traktowane jako wydatki poniesione.
Startup nie ma obowiązku gromadzenia, ani opisywania dokumentów księgowych w
ramach indywidualnego programu rozwoju oraz indywidualnego programu akceleracji
na potwierdzenie poniesienia wydatków.
3. Przyznana kwota pomocy finansowej w formie pieniężnej nie może ulec zmianie w toku
realizacji indywidualnego planu akceleracji / indywidualnego planu rozwoju, z
wyłączeniem jej zmniejszenia w przypadkach będących wynikiem działania siły
wyższej.
4. W przypadku niezrealizowania kamienia milowego HIPR, przyjęta dla niego kwota
rozliczeniowa nie może zostać wypłacona z zastrzeżeniem, że osiągnięcie wskaźnika
HIPR potwierdzającego spełnienie warunku wskazanego w §4 ust. 5a) umożliwia
wypłacenie części tej kwoty rozliczeniowej odpowiadającej kosztom działania Softlanding, z zastrzeżeniem §10 ust. 1a).
5. W przypadku niezrealizowania kamienia milowego HIPA, przyjęta dla niego kwota
rozliczeniowa nie może zostać wypłacona.

6. W przypadku wypłaty zaliczki w odniesieniu do następnie nieosiągniętego kamienia
milowego HIPR lub HIPA, wypłacona kwota zaliczki podlega zwrotowi na rachunek
Akceleratora, z wyłączeniem przypadku wypłaty zaliczki, o której mowa w §10 ust. 1 a)
i osiągniecia wskaźnika HIPR potwierdzającego spełnienie warunku wskazanego
w §4 ust. 5a).
7. Zmiany w Harmonogramie indywidualnego planu akceleracji w odniesieniu do jednego
lub więcej kamieni milowych w zakresie:
a) planowanego terminu ich osiągnięcia;
b) nazwy i / lub wartości docelowej jednego lub więcej wskaźników właściwych dla
danego kamienia milowego
możliwe są wyłącznie przed upływem terminu wskazanego dla danego kamienia
milowego w Harmonogramie, za zgodą właściwego Partnera biznesowego.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 7:
a) odbywają się w formie aneksu do umowy o powierzenie grantu i wymagają
zatwierdzenia przez właściwego Partnera biznesowego;
b) nie mogą naruszać warunków programu akceleracji określonych w Kryteriach
wyboru projektów działania 2.5 PO IR Programy akceleracyjne – Poland Prize.
9. Indywidualny plan akceleracji w uzasadnionych przypadkach może zostać jednokrotnie
czasowo wstrzymany, co oznacza zatrzymanie działań akceleracyjnych opisanych w
Harmonogramie indywidualnego programu akceleracji i wstrzymanie biegu terminu
zakończenia programu.
10. Okoliczności, o których mowa w ust. 9, regulowane są w formie aneksu do umowy o
powierzenie grantu i wymagają zatwierdzenia przez właściwego Partnera
biznesowego;
11. Do wydatków objętych kwotami rozliczeniowymi nie stosuje się procedur wyboru
wykonawców, o których mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych kwalifikowalności.

§ 10. Rozliczanie projektu
1. Harmonogram indywidualnego planu rozwoju może uwzględniać płatność kwoty
rozliczeniowej na rzecz startupu w formie zaliczki:
a) w odniesieniu do działania Soft-landing maksymalna wartość transzy zaliczki
wynosi 100% kosztów kwalifikowanych określonych w Szczegółowym budżecie
planu rozwoju;
b) w odniesieniu do działania Rozwój maksymalna wartość transzy zaliczki wynosi do
40% kosztów kwalifikowanych określonych w Szczegółowym budżecie planu
rozwoju.

2. Harmonogram indywidualnego planu akceleracji może uwzględnić płatności kwot
rozliczeniowych na rzecz startupu w formie zaliczki, przy czym maksymalna wartość
transzy zaliczki wynosi 30% kwoty rozliczeniowej wynikającej z umowy o powierzenie
grantu.
3. Startup może otrzymać zaliczkę w odniesieniu do każdej kwoty rozliczeniowej
określonej w Harmonogramie indywidualnego programu akceleracji. Pierwszą
transzę zaliczki startup może otrzymać po zawarciu umowy o powierzenie grantu, na
zasadach wynikających z umowy o powierzenie grantu.
4. Kolejne zaliczki, jeśli przewidziane w odniesieniu do kolejnych kwot rozliczeniowych
HIPA, przekazywane są pod warunkiem osiągnięcia kamienia milowego, którego
dotyczyła poprzednia transza zaliczki.
5. W przypadku niezrealizowania kamienia milowego, przyjęta dla niego w
Harmonogramie indywidualnego programu akceleracji kwota rozliczeniowa nie może
zostać wypłacona.
6. Umowa o powierzenie grantu zapewnia, że akcelerator prowadzi bieżący monitoring
postępów indywidualnego planu rozwoju / indywidualnego plany akceleracji, ze
szczególnym uwzględnieniem ich zgodności odpowiednio z: Harmonogramem
indywidualnego planu rozwoju / Harmonogramem indywidualnego planu akceleracji.
7. Akcelerator nie ma obowiązku monitorowania kwot wydatków faktycznie
poniesionych przez startup w ramach indywidualnych programów. Tym samym w
odniesieniu do pomocy finansowej udzielonej w formie pieniężnej nie powstają
oszczędności, a startup nie zwraca środków, jeśli faktycznie wydatkował mniej, niż
określała to kwota rozliczeniowa. Podobnie startup nie otrzymuje refundacji własnych
środków, jeśli wydatkował więcej, niż określała to kwota rozliczeniowa.
8. PARP nie ma możliwości zatwierdzenia wniosku o płatność Akceleratora wykazującego
kwoty przekazanej pomocy finansowej w formie pieniężnej inne, niż wynikające z
wartości kwot rozliczeniowych określonych w umowie o powierzenie grantu.

§ 11. Kontrola projektów
1. Projekty objęte niniejszymi zasadami podlegają kontroli. Kontrole takich projektów
planowane są z uwzględnieniem terminów wyznaczonych na rozliczenie kwot
rozliczeniowych w ramach poszczególnych programów akceleracji.
2. W ramach kontroli wydatków rozliczanych przy zastosowaniu niniejszych zasad
kontroli nie podlegają: faktury, pozostałe dowody księgowe, listy płac, umowy o
pracę, umowy cywilnoprawne i inne dokumenty startupu. Kontroli podlega
dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie kamieni milowych (w tym właściwych dla

nich wskaźników) wraz z potwierdzeniami wypłaty przez Akcelerator środków na rzecz
startupu.
3. Kontrola w siedzibie Akceleratora polega na sprawdzeniu posiadania przez Akcelerator
oryginałów dokumentów określonych w umowie o dofinansowanie, potwierdzających
osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z
zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Kluczowe znaczenie ma
weryfikacja zgodności realizowanych form wsparcia z założeniami wniosku o
dofinansowanie projektu pod kątem ilościowym oraz jakościowym. PARP może
wymagać od Akceleratora wszelkich materiałów, które mogą potwierdzić, iż wywiązał
się on z zaplanowanych działań. Weryfikacji podlega również jakość przygotowanych
w ramach projektu produktów. Kontrolujący powinni ocenić, czy istnieje ryzyko
niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników,
co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków.
4. Akcelerator jest zobowiązany do udostępnienia upoważnionym instytucjom wszelkich
dokumentów, na podstawie których możliwa będzie weryfikacja realizacji projektu, jak
również prawidłowości stosowanie przez Akcelerator kalkulacji dotyczącej kwoty
przyznanej i udzielonej kwoty pomocy finansowej w formie pieniężnej.

Appendix No. 2 to the Regulations

Principles of simplified settlement of grants awarded to grant recipients in projects
under Measure 2.5 Acceleration Programmes - Poland Prize
Smart Growth Operational Programme 2014-2020

Prepared by:
Polish Agency for Enterprise Development
Warsaw, 28/10/2020

§ 1. Legal regulations
1. Regulations on grant settlement rules:
1) Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional
Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for the period
2014-2020 - applicable respectively for the award of contracts - hereinafter referred
to as "Eligibility Guidelines";
2) regulation of the Minister of Infrastructure and Development of July 10, 2015 on
granting financial aid by the Polish Agency for Enterprise Development under the
Smart Growth Development Operational Programme 2014-2020 (Journal of Laws
of 2018, item 871, as amended) reference no. SA 42799(2015/X), (hereinafter
referred to as "regulation");
3) Detailed description of the Priority Axes of the Smart Growth Operational
Programme.

§ 2. Definitions and abbreviations
Definitions and abbreviations used in the document:
1) Accelerator (beneficiary) - entity referred to in Article 2(1) of the Implementation Act;
an entity acting for the benefit of economic development or an entity acting for the
benefit of innovation, in particular by offering micro and small entrepreneurs
dedicated programmes based, among others, on advisory and mentoring support,
which due to their individual character are to accelerate the process of product
(including service) development and its commercialisation;
2) Milestone - a planned, measurable, observable event that is essential to the progress
of an Individual Development Plan / Individual Acceleration Plan, the occurrence of
which enables actions related to achieving the next specified Individual Acceleration
Programme Schedule milestone or (in the case of the final milestone) marks the
completion of the Individual Development Plan / Individual Acceleration Programme
respectively.
3) Individual development plan - the plan of accelerator's work with a given startup,
lasting no longer than 3 months from the date of signing the grant agreement for the
implementation of activities Soft-landing and Development, which includes bridging
activities aimed at providing the startup with the necessary conditions for the
commencement of its business activity and individualised actions necessary for the
development of the startup's activity in Poland; described by Detailed budget for an
individual development plan and Individual Development Plan Schedule (HIPR);

4) Individual acceleration plan - the plan of work of the accelerator and the Business
Partner with a given startup, lasting no longer than 10 months from the date of
concluding a grant agreement for the implementation of the Acceleration which
includes professional activities leading to the development of a startup's product,
aimed at enabling a pilot implementation of the startup's solution at a technology
Recipient and/or acquiring capital from an Investor; described by A detailed budget
of the individual acceleration plan and Schedule of the Individual Acceleration Plan
(SIAP).
5) Business partner - an entity that establishes cooperation with a startup as part of the
acceleration measure, interested in implementing the startup's solution / making a
capital investment; Business Partners in the acceleration programme have a function
of: Recipients of the technology (e.g. large or medium-sized enterprises, public sector
units) or Investors (investment funds), in the form and scope specified with the
Accelerator and the startup;
6) Startup (Final Beneficiary, Grant Recipient) - an entity referred to in Article 35 (3) of
the Implementation Act; a micro or small entrepreneur meeting the conditions set out
in Article 22 of the EC Regulation No 651/2014, which is a participant of the Poland
Prize accelerator programme, meets the conditions set out in § 21 of the Regulation
and operates in the form of a capital company in which at least half of the shares are
held by persons who are not Polish citizens and at least one member of the
management board of the company is not a Polish citizen.

§ 3. Principles of simplified settlement of grants
1. The maximum value of grants settled under these rules in the competition no. 1/2020
amounts to PLN 300,000.00 (in words: three hundred thousand zlotys) for each case
of granting financial aid in the form of cash, with the aid granted to each individual
final beneficiary to cover the costs necessary for implementation of:
a) Soft-landing and development activities may not exceed in total PLN 50 000,00;
b) Acceleration activities may not exceed PLN 250,000.00.
2. The public contribution shall correspond to the total amount of the ERDF.
3. The private contribution provided by the startup includes own resources and/or
external funding and is not counted against the public contribution limit.

§ 4. Grant settlement amounts
1. The use of grant settlement amounts is mandatory for the settlement of financial aid
granted by the Accelerator to a startup in cash in accordance with the conditions set
out in Chapter 4 of the Regulation, selected in the open call procedure referred to in
Article 35(3) of the Act of July 11, 2014 on the principles of implementation of
programmes in the area of cohesion policy financed in the financial perspective 20142020 (Journal of Laws of 2020, item 818, as amended. ).
2. The accelerator, based on the grant agreement, provides the startup with financial aid
in the form of cash:
a) referred to in §3 point 1a) in order to provide the startup with the necessary
conditions to start and develop its business activity in Poland;
b) referred to in §3 sec. 1b) in order to enable the pilot implementation of the startup
solution at the Recipient of the technology and/or acquisition of capital from the
Investor.
3. The amount of aid referred to in paragraph 2(a) shall be determined in Detailed budget
of the individual development plan, the amount of aid referred to in paragraph 2a) is
specified in the detailed budget of the individual development plan, which is an
appendix to the grant agreement, subject to approval by the Accelerator and the
startup.
4. The amount of the aid referred to in paragraph 2(b) shall be determined in Detailed
budget of the individual acceleration plan, which is an appendix to the Grant
Agreement subject to the approval of the Accelerator, the relevant Business Partner
and the startup.
5. Schedule of the individual development plan which is an appendix to the grant
agreement, provides for one milestone, which means that:
a) the startup runs a business activity confirmed by an entry in the national register
of entrepreneurs and
b) the startup has established cooperation with Business Partner confirmed in writing
by both cooperating parties.
6. Schedule of an individual acceleration plan, constituting an appendix to the grant
agreement, provides three milestones, with the final milestone being:
a) in the case of acceleration in cooperation with the Recipient of the Technology:
obtaining the results of validation of the subject of development or its key elements
in a close-to-real environment, on the basis of which a decision is made on the
possibility of further cooperation of the Recipient of the Technology with the
Startup based on the solution being developed;
or
b) in the case of acceleration in cooperation with the Investor: obtaining the Startup's

business results in accordance with the pre-investment agreement (term sheet)
concluded between the Startup and the Investor
7. Achievement of each of the milestones identified by Schedule of the individual
acceleration plan is verified and documented by the Accelerator in accordance with
the form and principles set forth in the grant agreement.
8. Settlement amount in SIDP means the amount corresponding to the aid amount
granted to the startup, referred to in §3.1a), paid by the Accelerator to the startup and
settled by the Accelerator based on the milestone determined in the SIDP, subject to
§9 point 4 and §10 point 1a).
9. Settlement amount in SIAP means an amount representing percentage of the aid
amount granted to the startup, referred to in §3.1(b), paid by the Accelerator to the
startup and settled by the Accelerator based on the milestone specified in SIAP, subject
to §6.4.

§ 5. Eligible costs covered by settlement amounts
1. As part of Measure 2.5 SG OP Acceleration programmes - Poland Prize the settlement
amounts include eligible costs of financial aid granted to a startup in the form of cash
in accordance with the conditions laid down in Chapter 4 of the Regulation, selected
through open call for proposals referred to in Article 35(3) of the Act of 11 July 2014
on the principles for the implementation of programmes in the area of cohesion policy
financed in the financial perspective 2014-2020.
2. The eligible costs referred to in paragraph 1 shall be the costs of:
a) activities of Soft-landing measure necessary for a startup to undertake business
activities in Poland;
b) activities of Development measure necessary to develop the startup's business
activities,
c) activities of Acceleration measure necessary to:
i)

pilot implementation of a startup solution at a technology recipient or

ii)
raising capital from the Investor.
3. The costs referred to in paragraph 2(a) - Soft-landing - may not exceed 20% of the sum
of the costs referred to in paragraphs 2a) and 2b),
4. The costs referred to in paragraph 2(a) - Soft-landing - shall include in particular costs:
a) purchase of "concierge" services - startup mentor - up to 50% of the amount of the
costs referred to in paragraph 2a) and the costs of other services;
b) salaries of startup employees participating in the implementation of the individual
development plan, including persons engaged on the basis of civil-law contracts.

5. The costs referred to in paragraph 2b - Development - shall include in particular the
costs of:
a) remuneration of the startup's employees participating in the implementation of
the individual development plan, including persons engaged on the basis of civillaw contracts, other than those mentioned in point 4b)
b) purchase of services;
c) purchase of fixed assets
d) purchase of intangible assets;
e) information and promotion activities.
6. The costs referred to in paragraph 2c) - Acceleration - include in particular the costs of:
a) remuneration of startup employees participating in the implementation of the
individual acceleration plan, including persons engaged on the basis of civil-law
contracts;
b) purchase of services;
c) purchase of fixed assets,
d) purchase of intangible assets;
e) information and promotion activities.

§ 6. Grant-funded activities
1. Activities included in:
a) Detailed budget for the individual development plan are financed with settlement
amounts verified by milestone included in the Individual Development Plan
schedule;
b) Detailed budget of an individual acceleration plan are financed with settlement
amounts verified by milestones included in Schedule of an individual acceleration
plan.
2. Each of the three milestones of the individual acceleration plan is described in detail
in the Schedule of the individual acceleration plan, which is an appendix to the Grant
Agreement and is subject to approval by the Accelerator, the relevant Business Partner
and the start-up.
3. The specifics of each milestone included in Schedule of the Individual Acceleration Plan
reflects the nature and logic of the process of:
a) development of a product (including a service) or technology in cooperation with
the relevant Recipient of the technology, ensuring conditions for completion of the
development process by validation of the development object or its key elements
in a near real-life environment;

b) business development of the startup in cooperation with the relevant Investor,
providing conditions for the achievement of business results of the startup in
accordance with the pre-investment agreement (term sheet) concluded between
the startup and the Investor.
4. Achieving each of the milestones of a given Individual acceleration plan enables the
payment of the settlement amount constituting the specified in SIAP percentage of the
amount of aid granted in the form of cash, with regard to Milestone III the settlement
amount is not less than 45.00% the amount of aid provided.
5. By defining each of the milestones in Schedule of an individual acceleration plan it
should be assigned an appropriate performance indicator(s) that in an objectively
verifiable manner will reflect a significant change in the process referred to in
paragraph 3a) or 3b) allowing for clear decisions on whether or not to achieve a given
milestone.
6. Failure to achieve of:
a) Milestone I, or
b) Milestone II
precludes undertaking the activities described in the Schedule of the individual
acceleration plan as appropriate for, respectively:
a) Milestone II, and
b) Milestone III.
7. Information on the achievement or non-achievement of each milestone is prepared in
writing by the Accelerator and is subject to approval by the relevant Business Partner
and submission to the startup.

§ 7. Detailed budget for the individual acceleration programme
1. Detailed budget of the individual development programme which is an appendix to
the Grant Agreement, presents a calculation of expenses of a single startup necessary
to start and develop its business in Poland.
2. The calculation referred to in paragraph 1 shall take into account only expenditure
meeting the general eligibility conditions of the Eligibility Guidelines, i.e. necessary,
reasonable and fairly estimated for each individual acceleration programme.
3. For each expenditure presented in the budget, a reliable market analysis should be
carried out in accordance with the rules referred to in the eligibility guidelines in
relation to the mode on which the value of the expenditure in question is based.
4. The advisability, rationality and effectiveness of budgeted expenditures are subject to
careful review by the Accelerator.
5. The accelerator should have documentation that a market analysis has been
conducted, based on which individual expenses have been determined.
6. Detailed budget for the individual acceleration programme, which is an appendix to
the grant agreement, presents a calculation of expenditures of a single startup
necessary for:
a) development of a product (including service) or technology of a startup in order
to obtain the results of validation of the subject of development in an
environment close to the real one, on the basis of which a decision is made on
the possibility of further cooperation of the Technology Recipient(s) with the
startup on the basis of the developed solution;
b) obtaining business results of the startup in accordance with the pre-investment
agreement (term sheet) concluded between the startup and the Investor, on
the basis of which a decision is taken on the capital investment of the Investor
in the startup.
7. The calculation referred to in paragraph 6 shall take into account only expenditure
meeting the general eligibility conditions of the Eligibility Guidelines, i.e. necessary,
reasonable and fairly estimated for each individual acceleration programme.
8. Purposefulness, rationality and effectiveness of expenditures included in the budget
are subject to careful review by the Accelerator and approval by the relevant Business
Partner.
9. The accelerator should have documentation that a market analysis has been
conducted, based on which individual expenses have been determined.

§ 8. Indicators confirming the achievement of HIPA milestones
1. For each milestone, at least one indicator should be assigned that reflects the essence
of the milestone together with a target value for the indicator.
2. All indicators included in HIPA should be: specific, measurable, accessible, realistic, and
time-bound.
3. The indicator (or a set of them) assigned to a specific milestone should ensure the
determination of the degree of milestone implementation, and thus determine
whether it is possible to pay the Accelerator and then settle the settlement amount
corresponding to the given milestone by PAED.
4. The schedule of the individual acceleration plan defines the method and documents
constituting the basis for verification of indicators for a given milestone.
5. The Accelerator provides a uniform, standardized method for verifying indicators as
part of the audit trail required for each individual accelerator program.

§ 9. Implementation of individual development and acceleration plans
1. Costs associated with the achievement of milestones shall not be accounted for on the
basis of actual expenditure incurred.
2. Expenditure cleared by settlement amounts shall be treated as expenditure incurred.
A startup is not required to collect or describe accounting documents as part of an
individual development program and an individual acceleration program to confirm
expenses incurred.
3. The amount of financial aid granted in the form of cash cannot be changed during the
implementation of the Individual Acceleration Plan/Individual Development Plan, with
the exception of its reduction in cases resulting from Force Majeure.
4. In case of failure to achieve HIPR milestone , the settlement amount adopted for it
may not be paid, provided that the achievement of the HIPR indicator confirming the
fulfilment of the condition indicated in § 4 item 5a) enables the payment of a part of
this settlement amount corresponding to the costs of the soft landing, subject to §10
Sec. 1a).
5. If a HIPA milestone is not met, the settlement amount adopted for it cannot be paid.
6. In the event of an advance payment in respect of a subsequently unattained HIPR or
HIPA milestone, the amount of the advance paid shall be repaid to the Accelerator's
account, with the exception of the case of the advance payment referred to in §10.1
a) and reaching the HIPR indicator confirming the fulfilment of the condition indicated
in §4 point 5a) §4.5a).
7. Changes in Schedule of the individual acceleration plan with respect to one or more

milestones in the scope of:
a) the planned date of their achievement;
b) the name and/or target value of one or more indicators specific to the milestone
are possible only before the deadline indicated for a given milestone in the Schedule,
with the consent of the relevant Business Partner.
8. The amendments referred to in paragraph 7:
a) take place in the form of an annex to the Grant Agreement and require the approval
of the relevant Business Partner;
b) may not violate the terms of the acceleration program specified in The project
selection criteria of measure 2.5 SG OP Acceleration programmes - Poland Prize.
9. The individual acceleration plan may be temporarily suspended once in justified cases,
which means stopping the acceleration activities described in The Schedule of the
Individual Acceleration Programme and suspension of the deadline for completion of
the programme.
10. Circumstances referred to in para. 9 are regulated in the form of an annex to the Grant
Agreement and require the approval of the relevant Business Partner;
11. The procedures for selecting contractors referred to in Chapter 6.5 of the eligibility
guidelines do not apply to expenditure covered by settlement amounts.

§ 10. Project accounting
1. The schedule of the individual development plan may include payment of the settlement
amount to the startup as an advance:
a) with regard to the measure of Soft-landing the maximum value of the pre-financing
tranche is 100% of the eligible costs set out in the detailed budget of the
development plan;
b) with regard to the measure of Development the maximum value of the advance
tranche is up to 40% of the eligible costs set out in the detailed budget of the
development plan.
2. The schedule of the individual acceleration plan may include payment of settlement
amounts to the startup in the form of an advance payment, with the maximum value
of the advance tranche being 30% of the settlement amount resulting from the grant
agreement.
3. A startup may receive an advance payment for each of the settlement amounts
specified in Schedule of the individual acceleration programme. The startup may
receive the first tranche of the advance after the conclusion of the grant agreement,
under the terms resulting from the grant agreement.
4. Subsequent advances, if provided for subsequent HIPA settlement amounts, are

provided subject to the achievement of the milestone to which the previous advance
tranche applied.
5. If a milestone is not met, the settlement amount adopted for it in the Individual
acceleration programme schedule may not be paid.
6. The Grant Agreement shall ensure that the Accelerator conducts ongoing monitoring
of the progress of the Individual Development Plan/Individual Acceleration Plan, with
particular attention to their compliance with, respectively: Individual Development
Plan Schedule /Individual Acceleration Plan Schedule.
7. The accelerator is not required to monitor the amount of expenses actually incurred
by the startup under the individual programmes. Thus, with respect to financial
assistance provided in the form of cash, no savings arise and the startup does not
return the funds if it actually spent less than the settlement amount. Similarly, a startup
is not reimbursed for its own funds if it spent more than the billing amount specified.
8. PAED is not able to approve the Accelerator payment application showing the amounts
of financial assistance provided in cash other than those resulting from the value of the
settlement amounts specified in the grant agreement.

§ 11. Project control
1. Projects covered by these rules are subject to control. The inspections of such projects
are planned taking into account the deadlines set for the settlement of settlement
amounts under individual acceleration programmes.
2. As part of the control of the expenditure settled in application of these rules the
following are not subject to control: invoices, other accounting evidence, payrolls,
employment contracts, civil law contracts and other startup documents.
Documentation confirming the achievement of milestones (including their respective
indicators) is subject to control, along with confirmation of payment of funds to the
startup by the Accelerator.
3. The inspection at the Accelerator's seat consists in checking that the Accelerator has
the original documents specified in the co-financing agreement, confirming the
achievement of results, product performance or implementation of activities in
accordance with the approved application for project co-financing. It is of key
importance to verify the compliance of the implemented forms of support with the
assumptions of the application for project co-financing in terms of quantity and quality.
PAED may require from the Accelerator any materials that can confirm that it has
fulfilled the planned activities. The quality of the products prepared within the project
is also verified. The auditors should assess whether there is a risk that the substantive
objectives of the project and its indicators are not met, which constitutes the basis for

assessing the eligibility of the expenditure.
4. The Accelerator is obliged to provide authorised institutions with all documents on the
basis of which it will be possible to verify the implementation of the project, as well as
the correctness of the Accelerator's calculation of the amount of financial aid granted
and provided in the form of cash.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY AKCELERACYJNEJ NR_____ Z DN______________ / Appendix No. 3 to the Acceleration Agreement no. ….... of …......
Harmonogram Indywidualnego Planu Rozwoju / Schedule of the Individual Development Plan

Harmonogram Indywidualnego Planu Rozwoju - startup nr ….................../2021 / Schedule of the Individual Development Plan
Data rozpoczęcia programu
/ Date of starting the
program:
Data zakończenia programu
/ Date of finishing the
program:
Liczba dni programu /
Number of days of the
program:

Kwota udzielonej pomocy /
Amount of aid granted:

0,00
0

Opis kamienia milowego /
Description of a Milestone:

Startup prowadzi dzialaność
gospodarczą w Polsce i
rozpoczął współpracę z
Partnerem Biznesowym / The
startup runs a business in the
Repubic of Poland and has
started cooperation with a
Business Partner

Przewidywana data
osiagnięcia kamienia
Kwota ryczałtowa podlegająca
milowego / Estimated Wskaźnik kamienia milowego /
wypłacie - łącznie / Lump sum
date when the
Milestone indicator
to be paid - in total
milestone will be
reached
1. działalność gospodarcza w
Polsce potwierdzona wpisem w
odpowiednim rejestrze
przedsiębiorców / Startup runs
a business in the Republic of
Poland, confirmed by an entry
in the appropriate National
Register of Entrepreneurs

w tym kwota rozliczeniowa
dla działania Soft-landing /
including the settlement
amount for the Soft-landing
activity

w tym planowana

kwota planowanej
zaliczka na działania
zaliczki / the amount of Soft-landing / including
planned advance
the planned advance
payment for Softpayment
landing activities

pozostała kwota
rozliczeniowa należna w
przypadku osiągnięcia
kamienia milowego / the
remaining billing amount
due if the milestone is
reached

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. pisemne potwierdzenie
rozpoczęcia współpracy z
Partnerem Biznesowym /
written confirmation of the
cooperation with Business
Partner

Zatwierdzenie / Approval
za Akcelerator, data / for the Accelerator, date

………………….. / …..

za Startup (Beneficjent końcowy), data / for Startup
(Final Beneficiary), date
………………….. / …..

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY AKCELERACYJNEJ NR_____ Z DN______________ / Appendix No. 3 to the Acceleration Agreement no. ….... of …......
Szczegółowy budżet Indywidualnego Planu Rozwoju / Detailed Budget of Individual Development Plan

Szczegółowy budżet Indywidualnego Planu Rozwoju (Soft-landing + Rozwój) - startup nr …........../2021 / Detailed Budget of Individual Development Plan (Soft - landing + Development activities)
listy do wyboru /a list to choose from
Numer
działania /
Number of
the task

1

Nazwa działania /
Name of the task

Rodzaj wydatków niezbędnych dla
podjęcia działalność biznesowej (lista do
wyboru) / Type of expenditure necessary
to start a business (a list to choose from)

nazwa wydatku / expenditure name

Soft - landing startup nr/no.
…............

Rodzaj pomocy / Type of
aid

Kwalifikowalność
VAT 23% /
eligibility of tax
[VAT 23%]

pomoc publiczna /
public aid

N

pomoc publiczna /
public aid

N

pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid

Liczba
jednostek /
Number of
units

Sposób rozeznania rynku i ustalenia liczby jednostek oraz ceny
jednostkowej/ Short justification of the expenditure (a method of pricing
the market value, determining the number of units and unit price)

Rodzaj wydatków / Type of expenses

0,00

0,00

opis/description

wynagrodzenie / salaries (employment contracts)

0,00

0,00

opis/description

usługi inne, niż doradcze / services other than
consultancy

N

0,00

0,00

opis/description

zakup środków trwałych / purchase of fixed assets

N

0,00

0,00

opis/description

zakup wartości niematerialnych i prawnych /
purchase of intangible assets

pomoc publiczna /
public aid

N

0,00

0,00

opis/description

pomoc publiczna /
public aid

N

0,00

0,00

opis/description

Jednostka miary / Unit of measure

N

0,00

0,00

opis/description

etat / regular post

0,00

0,00

Razem / Total
Numer
działania /
Number of
the task

2

Nazwa działania /
Name of the task

Rozwój/Develop
ment activities startup nr/no
…..................

Rodzaj wydatków niezbędnych dla
podjęcia działalność biznesowej (lista do
wyboru) / Type of expenditure necessary
to start a business (a list to choose from)

nazwa wydatku / expenditure name

RAZEM - wydatki kwalifikowalne (do 10
000 PLN) / TOTAL - eligible expenses (up to
PLN 10 000)

RAZEM - wydatki
niekwalifikowalne /
TOTAL - ineligible
expenditure

pomoc publiczna /
public aid

Jednostka miary
(lista wyboru ) /
Unit of measure
(selection list)

RAZEM Cena
wydatki
jednostkowa w
całkowite /
PLN / Unit
TOTAL - total
price in PLN
expenses

Rodzaj pomocy / Type of
aid

pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid

Kwalifikowalność
VAT 23% /
eligibility of tax
[VAT 23%]

Jednostka miary
(lista wyboru ) /
Unit of measure
(selection list)

Liczba
jednostek /
Number of
units

RAZEM Cena
wydatki
jednostkowa w
całkowite /
PLN / Unit
TOTAL - total
price in PLN
expenses

kwota pomocy podlegająca rozliczeniu przy
pomocy kwot ryczałtowych / the amount of
aid to be settled with lump sums

0,00
RAZEM - wydatki kwalifikowalne (do 40
000 PLN) / TOTAL - eligible expenses (up to
PLN 40 000)
kwota pomocy podlegająca rozliczeniu przy
pomocy kwot ryczałtowych / the amount of
aid to be settled with lump sums

godzina / hour

RAZEM - wydatki
niekwalifikowalne /
TOTAL - ineligible
expenditure

Sposób rozeznania rynku i ustalenia liczby jednostek oraz ceny
jednostkowej/ Short justification of the expenditure (a method of pricing
the market value, determining the number of units and unit price)

sztuka / unit

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

Razem / Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zatwierdzenie / Approval
za Akcelerator, data / for the Accelerator, date

Razem działanie 1 i 2 / Toatal stage 1 and 2

osoba / person

………………….. / …..
za Startup (Beneficjent końcowy), data / for Startup (Final
Beneficiary), date

………………….. / …..

inne / other

Załącznik nr 4 do Regulaminu / Appendix No. 4 to the Regulations

ANEKS NR …...............UMOWY AKCELERACYJNEJ NR_____ Z DN______________
Harmonogram Indywidualnego Planu Akceleracji / The Individual Acceleration Plan Schedule

Harmonogram Indywidualnego Planu Akceleracji - startup nr ….................../2021 / The Individual Acceleration Plan Schedule
Data rozpoczęcia programu
/ Date of starting the
program:
Data zakończenia programu
/ Date of finishing the
program:
Liczba dni programu /
Number of days of the
program:

Kwota udzielonej pomocy / Amount of
aid granted:

0,00
0

Nr kamienia
milowego /
No. of the
milestone

1

2

3

Przewidywana data
osiagnięcia kamienia
Opis kamienia milowego / Description milowego / Estimated Wskaźnik kamienia milowego /
of the Milestone:
date when the
Milestone indicator
milestone will be
reached

Wartość wskaźnika /
The value of the
indicator

nazwa/name

liczba/number

nazwa/name

liczba/number

nazwa/name

liczba/number

nazwa/name

liczba/number

nazwa/name

liczba/number

opis/description

opis/description

opis (uzyskanie wyników zalidacji
przedmiotu rozwoju lub jego
kluczowych elementów w środowisku
zbliżonym do rzeczywistego /
uzyskanie wyników biznesowych
startupu zgodnie z umową
przedinwestycyjną (term sheet) /
description (obtaining the results of
validation of the product or its key
elements in a close-to-real
environment / obtaining business
results of a startup in accordance with
the pre-investment agreement (term
sheet)

nazwa/name

Kwota ryczałtowa podlegająca
wypłacie / Lump sum to be
paid

w tym planowana
zaliczka / including
planned advance
payment

pozostała kwota
rozliczeniowa należna w
przypadku osiągnięcia
kamienia milowego / the
remaining billing amount
due if the milestone is
reached

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

liczba/number

Zatwierdzenie / Approval
za Akcelerator, data /for the Accelerator, date

………………….. / …..
za Partnera Biznesowego, data / for Business Partner,
date
………………….. / …..
za Startup (Beneficjent końcowy), data / for Startup (Final
Beneficiary), date

………………….. / …..

ANEKS NR …...............UMOWY AKCELERACYJNEJ NR_____ Z DN______________ / Annex No. …....to the Acceleration Agreement no. ….... of …......
Szczegółowy budżet Indywidualnego Programu Akceleracji / Detailed Budget of the Individual Acceleration Plan

Szczegółowy budżet Indywidualnego Planu Akceleracji- startup nr …........../2021 / Detailed Budget of the Individual Acceleration Plan
listy do wyboru /a list to choose from

Numer
działania /
Task
number

1

Nazwa działania /
Task name

Akceleracja/
Accelerationstartup nr/No.
…............

Rodzaj wydatków niezbędnych dla
walidacji rozwiązania (OT) / spełnienia
warunków Inwestora (lista do wyboru ) /
Type of expenses necessary for the
validation of the solutions (Recipient of
the Technology) / fulfillment of the
Investor's conditions (a list to choose
from)

nazwa wydatku / expense name

Rodzaj pomocy / Type
of aid

pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid
pomoc publiczna /
public aid

Kwalifikowalność
VAT 23% /
eligibility of tax
[VAT 23%]

Jednostka miary
(lista wyboru ) /
Unit of measure
(selection list)

RAZEM - wydatki kwalifikowalne (do 250
000 PLN) / TOTAL - eligible expenses (up to
PLN 250 000 PLN)

Liczba
Cena
RAZEM - wydatki
RAZEM - wydatki
jednostek / jednostkowa w
niekwalifikowalne /
całkowite / TOTAL Number of
PLN / Unit
TOTAL - ineligible
total expenses
kwota pomocy podlegająca rozliczeniu przy
units
price in PLN
expenditure
pomocy kwot ryczałtowych / the amount of
aid to be settled with lump sums

Sposób rozeznania rynku i ustalenia liczby jednostek oraz ceny
jednostkowej/ Short justification of the expenditure (a method of pricing
the market value, determining the number of units and unit price)

Rodzaj wydatków / Type of expenses

wynagrodzenie / salaries (employment contracts)

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

usługi inne, niż doradcze / services other than
consultancy

N

0,00

0,00

opis/description

zakup środków trwałych / purchase of fixed assets

N

0,00

0,00

opis/description

zakup wartości niematerialnych i prawnych /
purchase of intangible assets

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

Jednostka miary / Unit of measure

N

0,00

0,00

opis/description

etat / regular post

N

0,00

0,00

opis/description

godzina / hour

N

0,00

0,00

opis/description

osoba / person

N

0,00

0,00

opis/description

sztuka / unit

N

0,00

0,00

opis/description

inne / other

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

N

0,00

0,00

opis/description

Razem

0,00

0,00

0,00

Zatwierdzenie / Approval
za Akcelerator, data /for the Accelerator, date

………………….. / …..
za Partnera Biznesowego, data / for Business Partner, date
………………….. / …..
za Startup (Beneficjent końcowy), data / for Startup (Final
Beneficiary), date

………………….. / …..

Załącznik nr 5 do Regulaminu

UMOWA AKCELERACYJNA
NR ….

Appendix No. 5 to the Regulations

ACCELERATION AGREEMENT
NO. ....

zawarta w dniu ……………. w Łodzi pomiędzy:

concluded on ................ in Łódź between:

ŁÓDZKĄ SPECJALNĄ STREFA EKONOMICZNĄ S.A.,
z
siedzibą
w
Łodzi,
przy
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G,
wpisaną
do
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000014128, REGON: 471537330, NIP: 725-14-86-825
z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości
24 927 000
zł,
posiadającą
status
dużego
przedsiębiorstwa reprezentowaną przez:

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
S.A. [LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE JointStock Co]., with its registered office in Łódź, at ul. Ks.
Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, entered
into the National Court Register kept by the District
Court for Łódź Śródmieście in Łódź, XX Commercial
Division of the National Court Register under the KRS
number 0000014128, REGON: 471537330, NIP [Tax.
Id No.]:: 725-14-86-825 with a fully paid-up share
capital of PLN 24,927,000, having the status of a large
enterprise represented by:

1. ……………………………………………………………

1. …………………………………………………………

2.……………………………………………………………
zwaną dalej ŁSSE,

2. …………………………………………………………
hereinafter referred to as LSEZ,

a
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
zwanym dalej Beneficjentem,

and
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
hereinafter referred to as the Beneficiary,

zwani łącznie w dalszej części Umowy Stronami.

hereinafter collectively referred to as the Parties.

Działając na podstawie:
1)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
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)
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289, z późn.
zm.);
2)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego
wspólne
przepisy
dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego

Acting pursuant to:
1)
regulation (EU) No 1301/2013 of the European
Parliament and of the Council of December 17, 2013
on the European Regional Development Fund and
on specific provisions concerning the Investment
for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC)
No 1080/2006) (OJ of the EU L 347, 20.12.2013,
p. 289, as amended);
2)
regulation (EU) No 1303/2013 of the European
Parliament and of the Council of December 17, 2013
laying down common provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social
Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural
Fund for Rural Development and the European
Maritime and Fisheries Fund and laying down general
provisions on the European Regional Development
Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.), zwanego
dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
3)
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 r.,
str. 1, z późn. zm.);
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 2020 r. poz. 818), zwanej dalej „ustawą
wdrożeniową”;
5)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
zwanej dalej „ufp”;
6)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
7)
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.);
8)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późń. zm);
9)
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2020 r. poz. 299)
10)
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708);
11)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21
grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach
programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących
tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011, z późn. zm.);
12)
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach
programów finansowanych z udziałem środków
europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2367), zwanego dalej
„rozporządzeniem w sprawie zaliczek”;
13)
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 871, z późn. zm.),
numer
referencyjny
programu
pomocowego
SA.42799(2015/X), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

and the European Maritime and Fisheries Fund and
repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 (OJ
of the EU L 347, 20.12.2013, p. 320, as amended),
hereinafter "Regulation No 1303/2013";

3)
commission Regulation (EU) No 651/2014
of June 17, 2014 declaring certain categories of aid
compatible with the internal market in application
of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ of the EU
L 187, 26.06.2014, p. 1, as amended);
4)
act of July 11, 2014 on the principles for the
implementation of programmes on cohesion policy
financed in the financial perspective 2014-2020
(Journal of Laws of 2020, item 818), hereinafter
referred to as the "Implementation Act";
5)
the Act of August 27, 2009 on public finance
(Journal of Laws of 2019, item 869, as amended),
hereinafter referred to as "ufp";
6)
of the Act of April 23, 1964. - Civil Code (Journal
of Laws of 2020, item 1740, as amended);
7)
the Accounting Act of September 29, 1994
(Journal of Laws of 2019, item 351, as amended);
8)
the Act of August 29, 1997. - Tax Ordinance
(Journal of Laws of 2020, item 1325, as amended);
9)
act of November 9, 2000 on the establishment
of the Polish Agency for Enterprise Development
(Journal of Laws of 2020, item 299)
10) act of April 30, 2004 on proceedings in public
aid cases (Journal of Laws of 2020, item 708);
11) regulation of the Minister of Finance
of December 21, 2012 on payments under
programmes financed with the participation
of European funds and providing information on these
payments (Journal of Laws of 2018, item 1011,
as amended);
12) regulation of the Minister of Development and
Finance of December 7, 2017 on advance payments
under programmes financed with European funds
(Journal of Laws of 2017, item 2367), hereinafter
referred to as the "advance payment regulation";
13) regulation of the Minister of Infrastructure and
Development of July 10, 2015 on granting financial aid
by the Polish Agency for Enterprise Development
under the Smart Growth Development Operational
Programme, 2014-2020 (Journal of Laws of 2018, item
871, as amended), aid scheme reference
SA.42799(2015/X), hereinafter referred to as "the
regulation";

14)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości
korekt finansowych oraz wydatków poniesionych
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
(Dz. U. z 2018 r. poz. 971, z późn. zm.), zwanego dalej
„taryfikatorem”.
15)
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej
z dnia 12 lutego 2015 r., z późn. zm., zwanego dalej „PO
IR”; 17) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 20142020;
16)
porozumienia z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 zawartego pomiędzy
Ministrem Rozwoju a Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 15
lutego 2018 r., aneksem nr 2 z dnia 21 czerwca 2018 r.,
aneksem nr 3 z dnia 7 listopada 2019 r., aneksem nr 4
z dnia 15 czerwca 2020 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 27
sierpnia 2020 r.
17)
Umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
nr POIR.02.05.00-00-0026/20-00 z dnia 29.06.2021 r.,
zwanej dalej „Umową o dofinansowanie”;
18)
Regulaminu
naboru
do
Programu
Akceleracyjnego
Re_source,
zwanego
dalej
“Regulaminem”.

14) regulation of the Minister of Development
of January 29, 2016 on the conditions for lowering
the value of financial corrections and incorrectly
incurred expenses related to the award of contracts
(Journal of Laws of 2018, item 971, as amended),
hereinafter referred to as the "tariff".
15) Smart Growth Operational Programme 20142020, approved by decision of the European
Commission of February 12, 2015, as amended,
hereinafter referred to as "SG OP"; 17) Detailed
Description of Priority Axes of the Smart Growth
Operational Programme, 2014-2020;
16) agreement of April 21, 2016 on entrusting
the implementation of the Smart Growth Development
Operational Programme, 2014-2020 concluded
between the Minister of Development and the Polish
Agency for Enterprise Development, amended
by Annex No. 1 of February 15, 2018, Annex No. 2
of June 21 2018, Annex No. 3 of November 7, 2019,
Annex No. 4 of June 15, 2020 and Annex No. 5 of
August 27, 2020.
17) Agreement for co-financing the project under the
Smart Growth Operational Programme 2014-2020 no.
SGOP [POIR].02.05.00-00-0026/20-00 of 29.06.2021,
hereinafter referred to as the "Grant Agreement";
18) Regulations for recruitment to the Re_source
Acceleration
Program,
hereinafter
referred
to as the "Regulations".

Strony uzgadniają co następuje:

The Parties agree as follows:

DEFINICJE
Ilekroć w Umowie jest mowa o:
1)
Akceleratorze - należy przez to rozumieć ŁSSE
Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi realizującą
opracowany we współpracy z Partnerami Biznesowymi
Program Akceleracyjny Re_source

DEFINITIONS
Whenever the Agreement refers to:
1)
Accelerator
- it should be understood
as the ŁSSE Spółka Akcyjna [in English: Lodz Special
Economic Zone Joint-Stock Co. - LSEZ] with its seat
in Lodz, implementing the re_source Acceleration
Programme in cooperation with its Business Partners
2)
Beneficiary (Startup) - it should be understood
as a micro or small entrepreneur meeting the
conditions specified in in Article 22 of the Regulation
(EC)
No. 651/2014
and
Appendix
I
to the aforementioned Regulation, which operates
in the form of a capital company in which at least half
of the shares or stocks are held by persons who are
not Polish citizens and at least one member of the
management board of the company is not a Polish
citizen, which has been qualified to the Acceleration
Programme; an entity referred to in article 35 (3)
of the Implementation Act;
3)
Individual Acceleration Plan - it should

2)
Beneficjencie (Startupie) – należy przez
to rozumieć mikro lub małego przedsiębiorcę
spełniającego warunki określone w art. 22
Rozporządzenia KE nr 651/2014 oraz Załączniku I
do powyższego Rozporządzenia, który prowadzi
działalność 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, który został zakwalifikowany do Programu
Akceleracyjnego; podmiot, o którym mowa w art. 35 ust.
3 ustawy wdrożeniowej;
3)
Indywidualnym Planie Akceleracji – należy

przez to rozumieć plan pracy Akceleratora oraz Partnera
Biznesowego z danym Startupem, trwającej nie dłużej,
niż 10 miesięcy od daty zawarcia aneksu do umowy
grantowej na realizację działania Akceleracja,
obejmujący profesjonalne działania prowadzące
do rozwoju produktu Startupu, mające na celu
umożliwienie pilotażowego wdrożenia rozwiązania
startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie kapitału
od Inwestora;
4)
Indywidualnym Planie Rozwoju – należy
przez to rozumieć plan pracy Akceleratora z danym
Startupem trwającej nie dłużej niż 3 miesiące od daty
zawarcia umowy grantowej na realizację działań Softlanding oraz Rozwój, obejmujący działania o charakterze
pomostowym, mające zapewnić startupowi niezbędne
warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej
oraz zindywidualizowane działania niezbędne dla
rozwinięcia działalności startupu w Polsce;
5)
Inwestorze (funduszu inwestycyjny) – należy
przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność
w zakresie zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery
wartościowe lub innych form inwestowania;
6)
Kamieniu milowym – należy przez to rozumieć
zaplanowane, mierzalne, obserwowalne zdarzenie,
niezbędne dla postępu Indywidualnego Planu Rozwoju
i Indywidualnego Planu Akceleracji, którego wystąpienie
umożliwia podjęcie działań związanych z osiągnięciem
następnego kamienia milowego lub (w przypadku
końcowego kamienia milowego) oznacza zakończenie
Indywidualnego Planu Akceleracji i tym samym
zakończenie okresu realizacji Projektu;
7)
Komercjalizacji Projektu – należy przez
to rozumieć zawarcie przez Odbiorcę Technologii
z Beneficjentem transakcji obejmującej swoim zakresem
sprzedaż praw własności lub odpłatne użytkowanie
Projektu na zasadzie licencji wyłącznej lub niewyłącznej
lub określenie warunków partycypacji w zyskach
ze sprzedaży Projektu (revenue share) lub inwestycję
kapitałową w Startup przez Odbiorcę Technologii
lub Inwestora lub posiadany przez niego fundusz lub
wprowadzenie Projektu na rynek;
8)
Nieprawidłowości – należy przez to rozumieć
każde naruszenie prawa unijnego lub krajowego,
wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta,
które powoduje, naraża lub mogłoby narazić na szkodę
środki publiczne;
9)
Odbiorcy Technologii – należy przez
to rozumieć przedsiębiorcę spełniającego definicję
średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I
do Rozporządzenia KE nr 651/2014 lub dużego

be understood as the plan of work of the Accelerator
and Business Partner with a given Startup, lasting
no longer than 10 months from the date of the annex
to the grant agreement for the Acceleration measure,
including
professional
activities
leading
to the development of the Startup's product, aimed
at enabling the pilot implementation of the solution
Startup at the Recipient of Technology and/or
obtaining capital from the Investor;
4)
Individual Development Plan - it should
be understood as the Accelerator's work plan with
a given Startup, lasting no longer than 3 months from
the date of concluding the grant agreement
for the implementation
of
Soft-landing
and
Development activities, including bridging activities
to provide the Startup with the necessary conditions for
undertaking proper business activity and individualized
activities necessary for the development of a Startup's
activity in Poland;
5)
Investor (investment fund) - it should
be understood as an entity engaged in collective
investment in transferable securities or other forms
of investment;
6)
Milestone - it should be understood
as a planned, measurable, observable event,
necessary for the progress of the Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
Plan, the occurrence of which enables undertaking
activities related to achieving the next milestone
or (in the case of the final milestone) signifies the
completion of the Individual Acceleration Plan and thus
the end of the Project implementation period;
7)
Project commercialisation - it should
be understood as the conclusion by the Technology
Recipient with the Beneficiary of a transaction covering
the sale of property rights or the paid use of the Project
on the basis of an exclusive or non-exclusive license
or determination of the terms of participation
in the profits from the sale of the Project (revenue
share) or a capital investment in Startup
by the Technology Recipient or Investor or a fund
owned by them or launching the Project on the market;
8)
Abnormalities - it should be understood as any
breach of EU or national law resulting from an act
or omission of the Beneficiary that causes, exposes
or could compromise public funds;
9)
Technology
Recipient
it
should
be understood as an entrepreneur meeting
the definition of a medium-sized enterprise within
the meaning of of Appendix I to the Regulation

przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną
wpisem do odpowiedniego rejestru, zainteresowanego
wykorzystaniem technologii lub współpracą przy rozwoju
Projektów Startupów uczestniczących w Akceleracji;

11)
PARP – należy przez to rozumieć Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, będącą Instytucją
Pośredniczączą dla
działania
2.5
Programy
akceleracyjne – Poland Prize II Osi priorytetowej:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw
do prowadzenia działalności B+R+I;
12)
Partnerze Biznesowym – należy przez
to rozumieć
podmiot
nawiązujący
współpracę
ze startupem w ramach działania Akceleracja,
zainteresowany
wdrożeniem
rozwiązania
Startupu/dokonaniem inwestycji kapitałowej; Partnerzy
biznesowi w Programie Akceleracyjnym pełnią funkcję:
Odbiorców Technologii albo Inwestorów którzy docelowo
zaangażowani będą w II Etapie Programu, w formie
i zakresie określonym z Akceleratorem oraz Startupem;
dany Partner Biznesowy, niepowiązany z Wnioskodawcą
w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu PARP,
może pełnić w Projekcie tylko jedną z powyższych
funkcji;

of the European Commission No. 651/2014 or a large
entrepreneur conducting a business in the territory
of the Republic of Poland, confirmed by an entry in the
relevant register, interested in the use of technology
or cooperation in the development of Startup Projects
participating in the Acceleration;
10) Project implementation period - it should
be understood as the implementation time
of the Individual Development Plan and the Individual
Acceleration Plan, calculated from the date
of concluding the Acceleration Agreement to the date
of reaching the final milestone, lasting no longer than
13 months for both stages jointly;
11) PARP - it should be understood as the Polish
Agency for Enterprise Development [PARP] being the
Intermediary Body for Measure 2.5 Acceleration
Programmes - Poland Prize of Priority Axis II: Support
for environment and potential of enterprises to conduct
R&D&I activity;
12) Business Partner - it should be understood
as an entity establishing cooperation with a Startup
as part of acceleration activities, interested
in implementing a Startup solution/making a capital
investment; Business Partners in the Acceleration
Programme perform the functions of: Technology
Recipients or Investors who will be ultimately involved
in Stage II of the Programme, in the form and scope
defined with the Accelerator and Startup; a given
Business Partner, not affiliated with the Applicant
within the meaning of article 6c (2) of the Act
on the establishment of PARP may perform only one
of the
above
functions
in
the
Project;

13)
Pomocy – należy przez to rozumieć wartość
wsparcia udzielonego Startupowi przez ŁSSE w formie
dotacji stanowiącą pomoc dla przedsiębiorców
rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale
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
2014-2020;
14)
Pomyśle biznesowym - należy przez
to rozumieć pomysł, rozwiązanie, program lub inny
projekt zgłoszony w aplikacji przez Beneficjenta, który
chce rozwijać w Programie;
15)
Programie Akceleracyjnym (Programie) –
należy przez to rozumieć program Re_source
realizowany przez ŁSSE, dedykowany mikro lub małym
przedsiębiorcom,
opracowany
we współpracy
z Partnerami Biznesowymi; program działań Akceleratora

13) Aid - it should be understood by the value
of the support provided to the Startup by the ŁSSE
in the form of a subsidy constituting aid for
entrepreneurs starting the activity referred to in chapter
4 of the Regulation of the Minister of Infrastructure and
Development of July 10, 2015 on granting financial aid
by the Polish Agency for Enterprise Development
under the Smart Growth Operational Programme
2014-2020;
14) Business idea - it should be understood
as an idea, solution, programme or other project
submitted in the application by the Beneficiary
to be developed under the Programme;
15) Acceleration Programme (Programme) –
it should be understood as the Re_source programme
implemented by the Lodz Special Economic Zone,
dedicated to micro or small entrepreneurs, developed
in
cooperation
with
Business
Partners;

10)
Okresie realizacji Projektu - należy przez
to rozumieć czas realizacji Indywidualnego Planu
Rozwoju oraz Indywidualnego Planu Akceleracji, liczony
od dnia zawarcia Umowy akceleracyjnej do dnia
osiągnięcia końcowego kamienia milowego trwający
nie dłużej niż 13 miesięcy dla obu etapów łącznie;

w ramach wyodrębnionych rund składających się
z dwóch etapów obejmujących działania: Scouting, Softlanding i Rozwój (I Etap) oraz Akceleracja
i Postakceleracja (II Etap); oparty na intensywnej
współpracy Startupu, Akceleratora i Partnera
Biznesowego oraz wsparciu w formie pieniężnej,
mających umożliwić pilotażowe wdrożenie rozwiązania
Startupu u Odbiorcy Technologii i/lub pozyskanie kapitału
od Inwestora;
16)
Projekcie – należy przez to rozumieć
przedsięwzięcie, zmierzające do rozwoju Pomysłu
Biznesowego Beneficjenta, realizowane w ramach jego
udziału w Programie będące przedmiotem Umowy;
17)
Re_source – należy przez to rozumieć program
re_source: Global Acceleration Venture realizowany
przez ŁSSE;
18)
Rachunku bankowym Beneficjenta – należy
przez to rozumieć nieoprocentowany rachunek bankowy
wskazany przez Beneficjenta, na który przekazywane
będzie grant w ramach Programu;
19)
Sile wyższej – należy przez to rozumieć
zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych
od Beneficjenta, które uniemożliwiają wykonywanie jego
zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent
nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec ani
przezwyciężyć pomimo działania z należytą
starannością;
20)
Usługach rozwojowych - należy przez
to rozumieć usługi zakupione przez Startup w ramach
udzielonej Pomocy mające na celu wsparcie Beneficjenta
w działaniach HR-owych, networkingowych, rozwojowych
oraz pozwalające na rozpoczęcie współpracy
z Partnerem Biznesowym w ramach Programu;
21)
Walidacji Projektu – należy przez to rozumieć
potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny
z założeniami, że rozwiązania w ramach Indywidulanego
Programu Akceleracji doprowadziły do zaplanowanych
wyników w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
u Odbiorcy Technologii zgodnych z założeniami
Indywidualnego Programu Akceleracji.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Program Akceleracyjny podzielony jest na dwa

1.
etapy:
•
I etap, w ramach którego Beneficjent realizuje
Indywidualny Plan Rozwoju,
•
II etap, w ramach którego Beneficjent realizuje

the Accelerator's programme of activities as part
of separate rounds consisting of two stages including
the following activities: Scouting, Soft-landing and
Development (Stage I) and Acceleration and Postacceleration (Stage II); based on intensive cooperation
between Startup, Accelerator and Business Partner as
well as support in the form of money to enable pilot
implementation of Startup's solution at a Technology
Recipient and/or raising capital from an Investor;
16) Project - it should be understood as a project
aimed at the development of the Beneficiary's
Business Idea, implemented within the framework of its
participation in the Programme, which is the subject
of the Agreement;
17) Re_source - this should be understood as the
re_source: Global Acceleration Venture program
implemented by the LSEZ
18) Beneficiary's bank account - it should
be understood as an interest-free bank account
indicated by the Beneficiary to which the grant will
be transferred under the Programme;
19) Force majeure - it should be understood
as an event or combination of events beyond
the control of the Beneficiary, which prevent
the performance of its obligations under the Agreement
and which the Beneficiary could not have foreseen and
could not prevent or overcome despite acting with due
diligence;
20) Development
services
it
should
be understood as services purchased by a Startup
as part of the Assistance provided to support
the Beneficiary in HR, networking and development
activities and allowing for the commencement
of cooperation with a Business Partner under
the Programme;
21) Project Validation - it should be understood
as a confirmation in a documented manner and
in accordance with the assumptions, that the solutions
within the Individual Acceleration Programme led
to the planned results in conditions similar to the real
ones at the Technology Recipient, in accordance with
the assumptions of the Individual Acceleration
Programme.
§1
SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT
1.
The Accelerator Programme is divided into two
stages:
•
Stage I, under which the Beneficiary implements
the Individual Development Plan,
•
Stage II, under which the Beneficiary

Indywidualny Plan Akceleracji.
2.
Niniejsza Umowa określa zasady uczestnictwa
Beneficjenta w Programie Akceleracyjnym i reguluje
zasady związane z udzieleniem przez ŁSSE w ramach
Programu Pomocy w formie pieniężnej (grant).
3.
Okres uczestnictwa Beneficjenta w Programie
Akceleracyjnym będzie trwać od dnia podpisania umowy
do...........
4.
Udział Beneficjenta w II etapie Programu jest
uzależniony od pozytywnej weryfikacji przez Akcelerator
realizacji kamienia milowego w I etapie Programu
i wskaźników określonych w Indywidualnym Planie
Rozwoju. W przypadku zakwalifikowania Beneficjenta
do II etapu Programu, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie, Strony zawrą aneks do Umowy
zawierający w szczególności Indywidualny Plan
Akceleracji oraz postanowienia dotyczące wniesienia
przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji
umowy o którym mowa w § 6. Jeśli Strony nie wskażą
inaczej w aneksie, o którym mowa powyżej,
postanowienia niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio
do udziału Beneficjenta w II etapie Programu.
5.
Harmonogram
Indywidualnego
Planu
Rozwoju (zwany dalej Harmonogramem IPR) stanowi
załącznik nr 2 do Umowy. Szczegółowy Budżet
Indywidualnego Planu Rozwoju (zwany dalej Budżet
IPR) stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
6.
Indywidulany
Plan
Rozwoju
będzie
realizowany od dnia……………… do dnia……..
7.
Beneficjent
przedstawi
Harmonogram
Indywidualnego Planu Akceleracji (zwany dalej
Harmonogramem IPA) i Szczegółowy Budżet
Indywidualnego Planu Akceleracji (zwany dalej
Szczegółowym Budżetem IPA) ŁSSE i Partnerowi
Biznesowemu przed zakończeniem Indywidualnego
Planu Rozwoju i będzie on stanowił załącznik do aneksu,
o którym mowa w ust. 4 powyżej.
8.
Na podstawie niniejszej Umowy Beneficjent
otrzymuje poniższą pomoc:
a.
w ramach działania Soft-landing – grant
w formie pieniężnej w kwocie …........................ PLN,
z którego Beneficjent zobowiązany jest między innymi
sfinansować usługi konsjerża zidentyfikowane wspólnie
z Akceleratorem i dobrane do potrzeb Beneficjenta,
b.

w ramach działania Rozwój - grant w formie

implements the Individual Acceleration Plan.
2.
This Agreement sets out the rules
of Beneficiary's
participation
in the Acceleration
Programme and regulates the rules related
to the provision of financial aid (grant) by LSEZ under
the Programme.
3.
The period of Beneficiary's participation
in the Accelerator Programme will last from the date
of signing the agreement to...........
4.
Participation of the Beneficiary in Stage II
of the Programme depends on positive verification
by the Accelerator of the achievement of milestones
in Stage I of the Programme and indicators specified
in the Individual Development Plan. In the case
of qualifying the Beneficiary for the second stage
of the Programme, in accordance with the principles
set out in the Regulations, the Parties shall conclude
an annex to the Agreement containing, in particular,
the Individual Acceleration Plan and provisions
concerning the payment by the Beneficiary of the
performance security referred to in § 6. Unless
otherwise specified by the Parties in the annex referred
to above, the provisions of this Agreement shall apply
accordingly to the Beneficiary's participation in Phase
II of the Programme.
5.
Schedule of the Individual Development Plan
(hereinafter referred to as the IDP Schedule) states
Appendix 2 to the Agreement. Detailed Individual
Development Plan Budget (hereinafter referred
to as the IDP Budget) states Appendix 3
to the Agreement.
6.
The Individual Development Plan will
be implemented from.................. to........
7.
The beneficiary will present Schedule
of the Individual Acceleration Plan (hereinafter
referred to as the IAP Schedule) and Detailed
Budget of the Individual Acceleration Plan
(hereinafter referred to as the Detailed IAP Budget)
to LSEZ and the Business Partner before the end
of the Individual Development Plan and it will constitute
an appendix to the annex referred to in paragraph
4 above.
8.
Under this Agreement, the Beneficiary receives
the following aid:
a.
under the Soft-landing action - grant in cash
in the amount of ... ........................ PLN, from which
the Beneficiary is obliged to finance, inter alia,
concierge
services
identified
jointly
with
the Accelerator and selected to meet the Beneficiary's
needs,
b.
under the Development Measure, a cash grant

pieniężnej w kwocie …………………….. PLN, z którego
Beneficjent zobowiązany jest między innymi sfinansować
obowiązkowe
Usługi
Rozwojowe
opracowane
we współpracy z Akceleratorem stanowiące …..%
budżetu na Rozwój.
9.
Wypłata grantu następuje na rachunek bankowy
Beneficjenta i uzależniona jest m.in. od realizacji kamieni
milowych.

in the amount of .......................... PLN, from which
the Beneficiary is obliged, inter alia, to finance
the obligatory Development Services developed
in cooperation with the Accelerator, constituting… ..%
of the Development budget.
9.
Payment
of
the
grant
is
made
to the Beneficiary's bank account and depends, among
other things, on the completion of milestones.

10.
Grant rozliczany jest uproszczoną metodą
rozliczania wydatków w postaci kwot ryczałtowych.
Koszty związane z osiągnięciem kamieni milowych nie
podlegają rozliczaniu na podstawie faktycznie
poniesionych wydatków. Powyższa metoda oznacza,
że nie powstają oszczędności, a Beneficjent nie zwraca
środków, jeśli faktycznie wydatkował mniej, niż określała
to kwota ryczałtowa. Podobnie Beneficjent nie otrzymuje
refundacji własnych środków, jeśli wydatkował więcej, niż
określała to kwota ryczałtowa.
11.
Udział w Programie Akceleracyjnym jest
bezpłatny, w formule equity free.

10. The grant is settled by the simplified method
of accounting for expenditure in the form of lump sums.
Costs associated with the achievement of milestones
shall not be accounted for on the basis of actual
expenditure incurred. The above method means that
no savings are made and the Beneficiary does
not return the funds if it actually spent less than
the lump sum amount. Similarly, the Beneficiary does
not receive a refund of its own funds if it has spent
more than the lump sum specified.
11. Participation in the Acceleration Program is free
of charge, under the equity free formula.

§2
ZOBOWIĄZANIA STRON
1.
Beneficjent zobowiązany jest do realizacji
Projektu, w zakresie jaki został określony
w Indywidualnym Planie Rozwoju i Indywidualnym
Programie
Akceleracji,
a nadto
zgodnie
z
postanowieniami
Umowy,
Regulaminu,
oraz
obowiązującymi przepisami prawa krajowego i prawa
Unii Europejskiej, w szczególności z zasadami polityk
unijnych, w tym dotyczących konkurencji, pomocy
publicznej i zrównoważonego rozwoju.

§2
OBLIGATIONS OF THE PARTIES
1.
The Beneficiary is obliged to implement
the Project within the scope specified in the Individual
Development Plan and Individual Acceleration
Programme, and furthermore in accordance with the
provisions of the Agreement, the Regulations, and the
applicable provisions of national and European Union
law, in particular the principles of the EU policies,
including those concerning competition, public aid and
sustainable development.

2.
Beneficjent, zobowiązuje się przeznaczyć środki
przekazane w ramach grantu wyłącznie na koszty
związane
z
realizacją
Projektu
i zgodnie
z Harmonogramem IPR lub IPA oraz Szczegółowym
Budżetem IPR lub IPA.
3.
Beneficjent nie może przenosić na inny podmiot
praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez ŁSSE.
4.
Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego
informowania ŁSSE o wszelkich planowanych i podjętych
działaniach, które mają na celu komercjalizację Projektu
lub pozyskanie kapitału od Inwestora. W ciągu 30 dni
od zakończenia Indywidualnego Programu Akceleracji,
Odbiorca Technologii, w przypadku nawiązania
współpracy ze Startupem, ma prawo pierwszeństwa
do komercjalizacji Projektu.
5.
Beneficjent zobowiązuje się wydatkować grant

2.
The Beneficiary undertakes to use the funds
transferred under the grant only for the costs related
to the implementation of the Project and in line with the
IDP or IAP Schedule and the Detailed IDP or IAP
Budget.
3.
The Beneficiary may not transfer the rights and
obligations under this agreement to any other entity
without prior written consent granted by the LSEZ.
4.
The Beneficiary undertakes to immediately
inform LSEZ about all planned and undertaken
activities aimed at commercialisation of the Project
or capital acquisition from the Investor. Within 30 days
from the end of the Individual Acceleration Program,
the Technology Recipient, in case of establishing
cooperation with the Startup, has the right of priority
to commercialise the Project.
5.
The Beneficiary undertakes to spend the grant

zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej,
w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów
do rezultatów, z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, jawności i przejrzystości.
6.
Beneficjent zobowiązany jest do realizacji
Projektu zgodnie z zasadą równego traktowania
mężczyzn, kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami,
zapewniając równość szans w zakresie rekrutacji,
ochrony przed zwolnieniem, dostępu do szkoleń,
wynagrodzeń, praw i podziału obowiązków oraz udziału
w procesach decyzyjnych. Beneficjent zobowiązany jest
ponadto do realizowania Projektu z dołożeniem należytej
staranności, tak aby jego produkt końcowy mógł być
dostępny dla wszystkich użytkowników, w tym osób
z niepełnosprawnościami.
7.
W okresie realizacji Projektu niedopuszczalne
jest obejmowanie udziałów Beneficjenta przez ŁSSE lub
podmioty powiązane z ŁSSE, w rozumieniu § 3 ust. 6.
8.
Przez cały okres realizacji Projektu Beneficjent
zobowiązany jest prowadzić działalność 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.
9.
Strony zobowiązują się do współpracy
na zasadach określonych w Umowie przez cały okres
realizacji Projektu, a w razie konieczności także po jego
zakończeniu, jeżeli będzie to niezbędne do wywiązania
się ze wszelkich obowiązków związanych z udziałem
w Programie zarówno przez Beneficjenta jak i przez
ŁSSE, w tym obowiązków ciążących na ŁSSE względem
PARP.
§3
OŚWIADCZENIA
1.
Beneficjent oświadcza, że spełnia kryteria mikro
lub małego przedsiębiorstwa określone w Załączniku I
do 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, zgodnie z oświadczeniem
o spełnieniu kryteriów MŚP, oraz że pomoc może być mu
przyznana zgodnie z formularzem informacji
przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż
pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
przedłożonymi przez Beneficjenta przy zawarciu
niniejszej umowy według stanu na dzień jej zawarcia.

in accordance with the principles of rational financial
management, in particular the best ratio of expenditure
to results, with the principles of fair competition,
openness and transparency.
6.
The Beneficiary is obliged to implement
the Project in accordance with the principle of equal
treatment of men, women and persons with disabilities,
ensuring equal opportunities in the field of recruitment,
protection against dismissal, access to training,
remuneration, rights and division of duties and
participation
in
decision-making
processes.
The Beneficiary is also obliged to implement
the Project with due diligence, so that its final product
could be accessible to all users, including people with
disabilities.
7.
During the Project implementation period,
it is not allowed for the Beneficiary's shares
to be acquired by the LSEZ or entities related
to the LSEZ, as defined in § 3 (6).
8.
During the entire Project implementation period ,
the Beneficiary is obliged to operate as a capital
company, in which at least half of the shares or stocks
are owned by persons who are not Polish citizens, and
at least one member of the company's management
board is not a Polish citizen.
9.
The Parties undertake to co-operate under
the terms and conditions specified in the Agreement
throughout the Project implementation period and,
if necessary, also after its completion, if necessary
to fulfil all obligations related to participation
in the Programme both by the Beneficiary and
by LSEZ, including the obligations of LSEZ towards
PARP.
§3
STATEMENTS
1.
The Beneficiary declares that it meets
the criteria of a micro or small enterprise as defined
in Appendix I to the Commission Regulation EU
No. 651/2014 of June 17, 2014 recognizing certain
types of aid as compatible with the internal market
in application of art. 107 and 108 of the Treaty,
in accordance with the declaration on meeting the
criteria of an SME, and that aid may be granted
to it in accordance with the form of information
presented when applying for aid other than agricultural
or fisheries aid, de minimis aid or de minimis aid
in agriculture or fisheries submitted by the Beneficiary
at the conclusion of this agreement as at the date of its
conclusion.

2.
Beneficjent oświadcza, że spełnia warunki,
o których mowa 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.
3.
Beneficjent oświadcza i zapewnia, że posiada
wyłączne prawo do zgłoszonego przez niego w ramach
Programu Akceleracyjnego innowacyjnego Pomysłu
Biznesowego objętego Projektem oraz że jest
uprawniony do rozporządzenia pełnią praw do Projektu
we własnym imieniu.
4.
Beneficjent oświadcza, że Pomysł biznesowy
lub jego elementy są wolne od wszelkich obciążeń
prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia
podmiotu trzeciego, nie są obciążone żadnymi prawami
rzeczowymi lub obligacyjnymi na rzecz osób trzecich, ani
nie są zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, ani też,
że Beneficjent nie zobowiązał się do zbycia lub
obciążenia jakimkolwiek prawem rzeczowym lub prawem
obligacyjnym całości lub części Pomysłu Biznesowego,
ani nie zawarł w tym zakresie umowy przedwstępnej, ani
nie złożył oferty osobom trzecim.
5.
Oświadczenie
złożone
w
ustępie
poprzedzającym
ma
również
zastosowanie
do poszczególnych składników Pomysłu biznesowego
oraz praw do niego, w tym w szczególności praw
do własności intelektualnej, które w pełni przysługują
Beneficjentowi, jak również do produktu lub jego
poszczególnych składników będącego finalnym
rezultatem zrealizowanego Pomysłu Biznesowego.
6.
Beneficjent oświadcza, że nie jest bezpośrednio
lub za pośrednictwem innych podmiotów powiązany
kapitałowo i osobowo z ŁSSE oraz podmiotami
świadczącymi
usługi
w
ramach
Programu
Akceleracyjnego. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe należy rozumieć powiązania między
Beneficjentem
lub członkami jego organów,
a podmiotami wskazanymi powyżej lub członkami ich
organów polegające na:
a.
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej,
b.
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego
lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d.
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze Beneficjentów,
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

2.
The Beneficiary declares that it meets
the conditions referred to in § 21 of the Ordinance
of the Minister of Infrastructure and Development of
July 10, 2015 on granting financial aid under the Smart
Growth
Operational
Programme
2014-2020
by the Polish Agency for Enterprise Development
[PARP]
3.
The Beneficiary represents and warrants that
it holds the exclusive right to the innovative Business
Idea submitted by it as part of the Accelerator Program
covered by the Project and that it is entitled to dispose
of the full rights to the Project on its own behalf.
4.
The Beneficiary declares that the Business Idea
or its elements are free from any legal encumbrance,
security or any claim of a third party, are not
encumbered with any property or bond rights in favour
of third parties, or are not seized in enforcement
proceedings, and that the Beneficiary has not
undertaken to sell or encumber all or part
of the Business Idea with any property or bond right,
nor has the Beneficiary entered into a preliminary
agreement to this effect or made an offer to third
parties.
5.
The declaration made in the preceding
paragraph shall also apply to the individual
components of the Business Idea and the rights
to it, including in particular the intellectual property
rights fully vested in the Beneficiary, as well
as to the product or its individual components being
the final result of the implemented Business Idea.
6.
The Beneficiary declares that it is not directly
or through other entities related by capital and
personally to the LSEZ and entities providing services
under the Acceleration Program. Capital or personal
affiliations should be understood as relations between
the Beneficiary or members of its bodies, and
the entities indicated above or members of their
bodies, consisting in:
a.
participating in the company as a partner
in a civil partnership or partnership,
b.
owning at least 10% of shares or stocks,
c.
acting as a member of the supervisory
or managing body, proxy, attorney,
d.
remaining in such a legal or factual relationship
that may raise justified doubts about their impartiality
in selecting Beneficiaries, in particular remaining
in a marital relationship, in a relationship of kinship
or affinity in a straight line, kinship or affinity

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
7.
Beneficjent oświadcza, iż pomiędzy nim,
a współpracującym z nim w ramach Programu Partnerem
Biznesowym nie występują powiązania kapitałowe
i osobowe opisane w ust. 6.
8.
Beneficjent oświadcza, że przedmiot Projektu
nie dotyczy rodzajów działalności, wykluczonych
z możliwości uzyskania Pomocy, o których mowa w:
a.
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia
przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
b.
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 Inwestycji na
rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
9.
Beneficjent oświadcza, że nie jest podmiotem
wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności na podstawie:
a.
art. 6b ust. 3 ustawy o PARP (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359),
b.
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),
c.
art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240),
d.
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 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.),
e.
art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013,
oraz że nie jest podmiotem:
f.
który znajduje się w trudnej sytuacji
w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy
państwa zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 651/2014,
g.
na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy

in a collateral line to the second degree,
or in a relationship
of adoption,
custody
or guardianship.
7.
The Beneficiary declares that there are
no capital and personal relations described
in paragraph 6 between it and the Business Partner
cooperating with it under the Project.
8.
The Beneficiary declares that the subject of the
Project does not relate to the types of activities
excluded from the possibility of obtaining the Aid,
referred to in:
a.
§ 4 (1) of the Regulation of the Minister
of Infrastructure and Development of July 10, 2015
on granting financial aid by PARP under the Smart
Growth Operational Programme 2014-2020,
b.
article 3(3) of EP and Council Regulation (EU)
No 1301/2013 of December 17, 2013 on the European
Regional Development Fund and specific provisions
concerning the Investment for growth and jobs goal
and repealing Regulation (EC) No 1080/2006.
9.
The Beneficiary declares that it is not an entity
excluded from the possibility of receiving a grant
on the basis of generally applicable legal regulations,
in particular on the basis of:
a.
art. 6b paragraph 3 of the Act on PARP (Journal
of Laws of 2016, item 359),
b.
article 35 paragraph 4 of the Act of July 11,
2014 on the principles for the implementation
of programmes on cohesion policy financed in the
financial perspective 2014-2020 (Journal of Laws
of 2014, item 1146),
c.
article 207 of the Act of August 27, 2009
on public finance (Journal of Laws 2009, No. 157, item
1240),
d.
article 12(1)(a) 1 of the Act of June 15, 2012
on the effects of delegating work to foreigners
unlawfully residing in the territory of the Republic
of Poland
(Journal
of
Laws
item
769)
or Art. 9 paragraph 1 point 2a of the Act of October 28,
2002 on liability of collective entities for acts prohibited
under penalty (Journal of Laws of 2015, item 1212,
as amended),
e.
article 3(3) of Regulation (EU) No 1301/2013
of the European Parliament and of the Council,
and that it is not an entity:
f.
which is in difficulty within the meaning of EU
state aid rules in accordance with Commission
Regulation (EU) No 651/2014,
g.

subject to an outstanding recovery order

wynikający z decyzji Komisji (UE) uznającej pomoc
za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym,
10.
Beneficjent oświadcza, że udzielona pomoc nie
zostanie wykorzystana 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,
g.
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.
11.
Beneficjent oświadcza, że w okresie trwania
niniejszej umowy nie będzie starał się o uzyskanie
dofinansowania tego samego Projektu będącego
przedmiotem umowy akceleracyjnej i nie uzyska innej
pomocy ze środków publicznych na ten sam Projekt
w zakresie wydatków zaplanowanych w ramach
Indywidualnego Programu Rozwoju i Indywidualnego
Programu Akceleracji.

following a Commission (EU) decision declaring the aid
illegal and incompatible with the internal market,
10. The Beneficiary declares that the aid
granted will not be used for activities in the field of:
a.
production, processing or marketing of tobacco
and tobacco products,
b.
production or marketing of alcoholic beverages,

§4
WYPŁATA GRANTU
1.
Maksymalna kwota pomocy przyznawana
pojedynczemu Beneficjentowi w ramach Programu, nie
może przekroczyć 300 000,00 zł z podziałem na:
I etap: pokrycie kosztów działań Soft-landing
i Rozwój – do 50 000 PLN, jako pomoc w formie
pieniężnej nieobejmującej podatku od towarów i usług
(VAT)

§4
PAYMENT OF THE GRANT
1.
The maximum amount of aid granted to a single
Beneficiary under the Programme may not exceed
PLN 300,000.00, broken down into:
stage I: covering the costs of Soft-landing and
development activities - up to PLN 50 000 in the form
of cash aid not including value added tax (VAT)

II etap: pokrycie kosztów działań Akceleracja –
do 250 000 PLN jako pomoc w formie pieniężnej
nieobejmującej podatku od towarów i usług (VAT).
2.
Beneficjent niniejszą Umową otrzymuje grant
w wysokości określonej, w § 1 ust. 8 zgodnie
z Harmonogramem IPR stanowiącym Załącznik nr 2
do niniejszej umowy.
3.
Harmonogram
Indywidualnego
Planu
Rozwoju, określa jeden kamień milowy.

c.
production or marketing of pornographic
content,
d.
trading in explosives, weapons and ammunition,
e.
gambling, pari-mutuel betting, gaming on slot
machines and low stake slot machines,
f.
production or marketing of narcotic drugs,
psychotropic substances or precursors,
g.
block exemption in accordance with Article
1 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 of June
17, 2014 declaring certain categories of aid compatible
with the internal market in application of Articles 107
and 108 of the Treaty.
11. The Beneficiary declares that during the term
of this agreement it will not apply for funding
for the same
Project
being
the
subject
of the acceleration agreement and it will not obtain any
other public aid for the same Project in terms
of expenses planned under the Individual Development
Programme and the Individual Acceleration
Programme.

stage II: covering costs of Acceleration activities
- up to PLN 250 000 as aid in the form of cash not
including
value
added
tax
(VAT).
2.
The Beneficiary under this Agreement receives
a grant in the amount specified, in § 1 section 8
in accordance with the IPR schedule constituting
Appendix No. 2 to this agreement.
3.
Schedule of the Individual Development Plan

a.
Osiągnięcie kamienia milowego jest oceniane
na
podstawie
wskaźników
określonych
w Harmonogramie Indywidualnego Planu Rozwoju wraz
z dokumentacją niezbędną do oceny wskaźników.
Informację o osiągnieciu lub nieosiągnięciu każdego
z kamieni milowych Beneficjent sporządza w formie
pisemnej i podlega ona akceptacji ŁSSE.
b.
Grant przewidziany na I Etap może zostać
wypłacony w formie zaliczki:
−
w odniesieniu do działania Soft-landing,
maksymalna wartość transzy zaliczki wynosi 100%
kosztów kwalifikowanych określonych dla działania Softlanding w Szczegółowym Budżecie Planu Rozwoju;
−
w odniesieniu do działania Rozwój, maksymalna
wartość transzy zaliczki wynosi do 40% kosztów
kwalifikowanych określonych dla dziania Rozwój
w Szczegółowym Budżecie Planu Rozwoju.
c.
W przypadku niezrealizowania kamienia
milowego, przyjęta dla niego w Harmonogramie IPR
kwota ryczałtowa nie może zostać wypłacona. Zwrotowi
podlega również wypłacona na poczet realizacji kamienia
zaliczka. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Beneficjent nie
zrealizował kamienia milowego, ale osiągnął wskaźnik
potwierdzający, że Startup prowadzi działalność
gospodarczą potwierdzoną wpisem do krajowego
rejestru przedsiębiorców. Wówczas kwota ryczałtowa
przyjęta w Harmonogramie IPR dla działania Soft-landing
może zostać wypłacona, a w razie wypłacenia zaliczki
(zgodnie z punktem b. powyżej) - nie podlega ona
zwrotowi.
d.
Niezrealizowanie kamienia milowego wyklucza
możliwość udziału Beneficjenta w II Etapie i uprawnia
ŁSSE do wypowiedzenia umowy.
4.
Harmonogram
Indywidualnego
Planu
Akceleracji, określa trzy kamienie milowe. Osiągnięcie
każdego z kamieni milowych umożliwia wypłatę kwoty
ryczałtowej stanowiącej odpowiedni odsetek udzielonej
kwoty grantu tj.:
−
w przypadku I kamienia milowego kwota
ryczałtowa stanowi 25% kwoty udzielonego grantu,
−
w przypadku II kamienia milowego kwota
ryczałtowa stanowi 30% kwoty udzielonego grantu,
−
w przypadku III kamienia milowego kwota
ryczałtowa stanowi 45% kwoty udzielonego grantu.
a.
Osiągnięcie kamieni milowych jest oceniane
na podstawie
wskaźnika/ów
określonych
w Harmonogramie Indywidualnego Programu Akceleracji
wraz z dokumentacją niezbędną do oceny wskaźnika/ów.

identifies one milestone.
a.
Milestone achievement is assessed based
on the
indicators
identified
in the Individual
Development
Plan
Schedule
along
with
the documentation necessary to assess the indicators.
Information on the achievement or non-achievement
of each milestone shall be prepared by the Beneficiary
in writing and shall be subject to acceptance
by the LSEZ.
b.
The grant provided for Stage I may be paid
in advance:
−
in relation to the Soft-landing activity,
the maximum value of the advance payment tranche
is 100% of eligible costs specified for the Soft-landing
activity in the Detailed Development Plan Budget;
−
with regard to the Development measure,
the maximum value of the advance tranche
is up to 40% of eligible costs specified for
the Development measure in the Detailed
Development Plan Budget.
c.
If a milestone is not achieved, the lump sum
adopted for it in the IDP Schedule cannot be paid. Any
advance payment made for the execution
of the milestone shall also be reimbursed. An
exception is when the Beneficiary did not meet
a milestone, but achieved an indicator confirming that
the Startup conducts business activity confirmed by an
entry in the national register of entrepreneurs. Then
the lump sum adopted in the IDP Schedule for
the Soft-landing measure may be paid, and
if an advance payment is made (in accordance with
point b. above) - it shall not be reimbursed.
d.
Failure to meet a milestone excludes
the possibility of the Beneficiary's participation in Stage
II and entitles LSEZ to terminate the agreement.
4.
The Schedule of the Individual Acceleration
Plan identifies three milestones. The achievement
of each milestone shall allow for the payment of a lump
sum representing an appropriate percentage
of the granted grant amount, i.e:
−
for Milestone I, the lump sum is 25% of the grant
amount,
−
for Milestone II, the lump sum is 30%
of the grant amount,
−
for Milestone III, the lump sum is 45%
of the grant amount.
a.
Achievement of milestones is evaluated based
on the indicator(s) identified in the Individual
Acceleration Programme Schedule along with
the documentation
necessary
to
evaluate

Informację o osiągnięciu lub nieosiągnięciu każdego
z kamieni milowych Beneficjent sporządza w formie
pisemnej i podlega ona zatwierdzeniu przez ŁSSE
i Partnera Biznesowego.
b.
Grant przewidziany na II Etap może zostać
wypłacony w formie zaliczki, przy czym maksymalna
wartość transzy zaliczki wynosi 30% kwoty ryczałtowej
określonej w Harmonogramie Indywidualnego Programu
Akceleracji.
c.
W przypadku niezrealizowania kamienia
milowego, przyjęta dla niego w Harmonogramie
Indywidualnego Programu Akceleracji kwota ryczałtowa
nie może zostać wypłacona. Zwrotowi podlega również
wypłacona na poczet realizacji kamienia milowego
zaliczka.
d.
Niezrealizowanie kamienia milowego wyklucza
podjęcie dalszych działań opisanych w Harmonogramie
Indywidualnego Programu Akceleracji i uprawnia ŁSSE
do wypowiedzenia umowy.
5.
Przyznana kwota pomocy nie może ulec
zmianie w toku realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju
lub Indywidualnego Planu Akceleracji, z wyłączeniem jej
zmniejszenia w przypadkach będących wynikiem
działania siły wyższej.
6.
ŁSSE może wstrzymać wypłatę zaliczki lub
kwoty ryczałtowej, w następujących przypadkach:
a.
wystąpienia
uzasadnionych
podejrzeń,
że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową lub
podejrzenia nieprawidłowości lub ich stwierdzenia, w tym
nieprawidłowości wynikających z zadeklarowanych
wydatków w Szczegółowym Budżecie Indywidualnego
Planu Rozwoju i Szczegółowym Budżecie Programu
Akceleracji;
b.
niezłożenia
przez
Beneficjenta,
po wcześniejszym wezwaniu go przez ŁSSE
w zakreślonym terminie, informacji i wyjaśnień
dotyczących realizacji Projektu lub wykonywania
zobowiązań wynikających z Umowy, nieusunięcia
braków lub błędów w dokumentacji związanej z realizacją
Projektu;
c.
stwierdzenia braku postępu w realizacji
Projektu, który daje uzasadnione powody przypuszczać,
że Projekt, lub któryś z kamieni milowych nie zostanie
osiągnięty w terminie;
d.
powzięcia przez ŁSSE informacji od organów
państwowych o trwających czynnościach lub toczącym
się postępowaniu, mogących mieć wpływ na prawidłową
realizację Projektu lub Umowy;
e.
do czasu realizacji zaleceń wydanych w wyniku
przeprowadzonej kontroli;
f.
nieustanowienia
lub
niedostarczenia

the indicator(s). Information on the achievement
or non-achievement
of each
milestone
shall
be prepared by the Beneficiary in writing and subject
to the approval of the LSEZ and the Business Partner.
b.
The grant provided for Stage II may be paid
in the form of an advance, with the maximum value
of the advance tranche being 30% of the lump sum
specified in the Individual Acceleration Programme
Schedule.
c.
If a milestone is not met, the lump sum adopted
for it in the Individual Acceleration Programme
Schedule cannot be paid. Any advance payment made
for the achievement of a milestone shall also
be reimbursed.
d.
Failure to meet a milestone excludes further
activities described in the Individual Acceleration
Programme Schedule and entitles LSEZ to terminate
the agreement.
5.
The amount of aid granted may not be changed
in the course of implementing the Individual
Development Plan or Individual Acceleration Plan, with
the exception of its reduction in cases resulting from
Force Majeure.
6.
The LSEZ may withhold an advance or lump
sum payment in the following cases:
a. occurrence of justified suspicion that the Project
is implemented inconsistently with the Agreement
or suspicion of irregularities or their finding, including
irregularities resulting from declared expenditures
in the Detailed Budget of the Individual Development
Plan and in the Detailed Budget of the Acceleration
Programme;
b. failure of the Beneficiary to submit information and
clarifications regarding Project implementation
or execution of obligations under the Agreement,
failure to remove deficiencies or errors
in documentation related to Project implementation,
after prior request by LSEZ within the specified time
frame;
c. the finding of a lack of progress on the Project that
gives reasonable grounds to believe that the Project,
or any of its milestones, will not be achieved on time;
d. the LSEZ obtains information from state authorities
on any ongoing activities or proceedings that may
affect the proper implementation of the Project
or the Agreement;
e.
until the recommendations issued as a result
of the inspection are implemented;
f. failure to establish or fail to provide a security

zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2.
7.
ŁSSE ma obowiązek poinformować Beneficjenta
o podjęciu decyzji wstrzymującej wypłatę zaliczki lub
kwoty ryczałtowej.
8.
ŁSSE
nie
ponosi
odpowiedzialności
za opóźnienia w przekazywaniu środków na rachunek
bankowy Beneficjenta, wynikające z przyczyn od niej
niezależnych, w tym w szczególności:
a.
braku dostępności środków na rachunkach,
z których realizowane są wypłaty finansowania;
b.
opóźnienia w przekazywaniu płatności
z przyczyn leżących po stronie instytucji innych niż
ŁSSE;
c.
wstrzymania lub odmowy przez uprawnione
instytucje, w tym Komisję Europejską, wypłaty
finansowania.

for the proper performance of obligations under
the contract referred to in § 6 sec. 2.
7.
The LSEZ is obliged to inform the Beneficiary
about the decision suspending the advance or lump
sum payment.
8.
The LSEZ shall not be responsible for any
delays in transferring funds to the Beneficiary's bank
account resulting from reasons beyond its control,
including in particular
a.
non-availability of funds on the accounts from
which the financing payments are made;
b.
delays in payments due to reasons attributable
to institutions other than LSEZ;
c.
withholding or refusal by authorised institutions,
including the European Commission, of the payment
of financing.

§5
MONITORING, SPRAWOZDAWCZOŚĆ,
EWALUACJA
1.
Podstawą wypłaty pomocy jest złożony przez
Beneficjenta wniosek o płatność zgodny z wzorami
przekazanymi przez ŁSSE.
2.
ŁSSE rozpatrzy wniosek o płatność i po jego
zatwierdzeniu wypłaci wskazaną we wniosku kwotę
w terminie 10 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku o płatność, pod warunkiem spełnienia przez
Beneficjenta obowiązków i dochowania terminów
wskazanych w ust. 3, 4 i 5 poniżej.
3.
Beneficjent ma obowiązek składania do ŁSSE
wniosku o wypłatę zaliczki (jeśli dotyczy)
w następujących terminach:
a.
w przypadku IPR oraz I kamienia milowego
w ramach IPA, w terminie 7 dni od dnia ustanowienia
i wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 2;
b.
(w przypadku II i III kamienia milowego
w ramach IPA) w terminie 7 dni od akceptacji przez
ŁSSE i Partnera Biznesowego osiągnięcia poprzedniego
kamienia milowego.
4.
Beneficjent ma obowiązek składania do ŁSSE
wniosków o wypłatę kwoty ryczałtowej w dniu
wskazanym jako data osiągnięcia kamienia milowego
w Harmonogramie IPR lub IPA wraz z dokumentacją
potwierdzającą osiągnięcie wskaźnika/ wskaźników
danego kamienia milowego, która podlega zatwierdzeniu
przez ŁSSE a w przypadku IPA – przez ŁSSE i Partnera
Biznesowego.
5.
Beneficjent zobowiązany jest poinformować
ŁSSE niezwłocznie, jednakże nie później niż przed datą
zakończenia danego kamienia milowego wskazaną

§5
MONITORING, REPORTING, EVALUATION
1.
The basis for the payment of the aid
is a payment application submitted by the Beneficiary
in accordance with the models provided by the LSEZ.
2.
LSEZ will examine the payment application and,
upon its approval, will disburse the amount indicated
in the application within 10 days from the date
of receiving a complete payment application, provided
that the Beneficiary has fulfilled the obligations and
deadlines specified in subsections 3, 4 and 5 below.
3.
The Beneficiary is obliged to submit an advance
payment application (if applicable) to the LSEZ within
the following deadlines:
a.
in the case of the IDP and the first milestone
under the IAP, within 7 days of establishing and
depositing the security referred to in § 6.2;
b.
(for IAP Milestones II and III) within 7 days
of acceptance by the LSEZ and the Business Partner
of reaching the previous milestone.
4.
The Beneficiary is obliged to submit to the LSEZ
lump sum payment applications on the date indicated
as the date of milestone achievement in the IDP or IAP
Schedule together with documentation confirming
the achievement of the indicator(s) of a given
milestone, which is subject to approval by the LSEZ
and in case of IAP - by the LSEZ and Business
Partner.
5.
The Beneficiary is obliged to inform LSEZ
immediately, however no later than before the end
date of a given milestone indicated in the Individual

w Harmonogramie Indywidualnego Planu Rozwoju
i Harmonogramie Indywidualnego Programu Akceleracji
o zmianach w realizacji Projektu i problemach mogących
wpłynąć na proces realizacji Projektu.
6.
Beneficjent zobowiązuje się przekazywać ŁSSE
we wskazanym terminie wszystkie dokumenty
i informacje związane z realizacją Projektu. Kontroli
podlega w szczególności dokumentacja potwierdzająca
osiągniecie kamieni milowych (w tym właściwych dla nich
wskaźników).
7.
ŁSSE prowadzi bieżący monitoring postępów
Indywidualnego Planu Rozwoju, ze szczególnym
uwzględnieniem jego zgodności z Harmonogramem
Indywidualnego Programu Rozwoju. W przypadku
Indywidualnego Planu Akceleracji w monitoringu
uczestniczy również Partner Biznesowy i prowadzony
jest z uwzględnieniem Harmonogramu Indywidualnego
Planu Akceleracji.
8.
Beneficjent zobowiązuje się do współdziałania
z ŁSSE oraz PARP, bądź upoważnionymi przez nie
podmiotami we wszelkich formach ewaluacji Projektu,
zarówno w czasie realizacji Projektu, jak
i do przekazywania
informacji
dotyczących
komercjalizacji Projektu po zakończeniu Indywidualnego
Programu Akceleracji, przez okres 2 lat od zakończenia
umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez ŁSSE
z PARP.
9.
Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków,
o których mowa w ust. 1-8, może być przesłanką
do przeprowadzenia kontroli doraźnej, a także
wypowiedzenia Umowy.

Development Plan Schedule and Individual
Acceleration Programme Schedule, about changes
in the Project implementation and problems that may
affect the Project implementation process.
6.
The Beneficiary undertakes to provide LSEZ
with all documents and information related
to the implementation of the Project within
the indicated time frame. In particular, documentation
confirming the achievement of milestones (including
their respective indicators) shall be checked.
7.
The LSEZ conducts ongoing monitoring
of the progress of the Individual Development Plan,
with particular emphasis on its compliance with
the Individual Development Program Schedule.
In the case of the Individual Acceleration Plan,
the Business Partner also participates in monitoring
and it is conducted taking into account the Individual
Acceleration Plan Schedule.
8.
The Beneficiary undertakes to cooperate with
LSEZ and PARP, or entities authorised by them,
in all forms of Project evaluation, both during Project
implementation and to provide information on Project
commercialisation after completion of the Individual
Acceleration Programme, for a period of 2 years from
the end of the project co-financing agreement
concluded between LSEZ and PARP.

§6
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY
1.
Pomoc udzielana jest po ustanowieniu
i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia
należytego wykonania zobowiązań wynikających
z Umowy w formie określonej w ust. 2.
2.
Beneficjent na cały okres obowiązywania
Umowy, tj. na czas realizacji Umowy oraz do czasu
przedawnienia roszczeń ŁSSE wynikających z realizacji
Umowy, ustanawia zabezpieczenie w formie weksla
in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz
z deklaracją wekslową oraz poręczeniem wekslowym
udzielonym przez co najmniej jednego ze wspólników
(będącego
osobą
fizyczną)
Beneficjenta,
i oświadczeniem Poręczyciela wekslowego. Weksel
z poręczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową
i oświadczeniem Poręczyciela wekslowego, zgodnymi
z wzorami stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszej

§6
SECURITY FOR PROPER PERFORMANCE OF
OBLIGATIONS UNDER THE AGREEMENT
1.
The aid is granted after the Beneficiary has
established and lodged a security for the proper
performance of the obligations under the Agreement
in the form specified in paragraph 2.
2.
For the entire duration of the Agreement,
i.e. for the duration of the Agreement and until the
claims of LSEZ resulting from the performance of the
Agreement are time-barred, the Beneficiary shall
establish a security in the form of a blank promissory
note, with a "not on request" clause, along with a
promissory note declaration and a promissory note
guarantee issued by at least one of the partners (who
is a natural person) of the Beneficiary and
a declaration of the promissory note guarantor.
A promissory note with a promissory note guarantee
along with a promissory note declaration and

9.
Failure by the Beneficiary to perform
the obligations referred to in sec. 1-8, may be a reason
for an ad hoc inspection, as well as for termination
of the Agreement.

umowy, powinny zostać podpisane własnoręcznie przez
osoby uprawnione
w obecności osoby upoważnionej przez ŁSSE,
po uprzednim sprawdzeniu tożsamości na podstawie
dowodu osobistego lub paszportu lub
w obecności notariusza, który poświadcza
własnoręczność podpisu wskazując w czyim imieniu
i w jakim charakterze działa osoba składająca podpis lub
w obecności konsula, który poświadcza
własnoręczność podpisu wskazując w czyim imieniu
i w jakim charakterze działa osoba składająca podpis.
3.
Beneficjent zobowiązany jest do złożenia ŁSSE
prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od zawarcia Umowy lub
aneksu, o którym mowa w § 1 ust. 4. Brak ustanowienia
lub niewniesienie zabezpieczenia, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym w powyższym terminie
stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez ŁSSE.
4.
Zwrot zabezpieczenia określonego w ust. 2
nastąpi po upływie terminów przedawnienia roszczeń
jakie mogą wystąpić na gruncie realizacji postanowień
Umowy, na pisemny wniosek Beneficjenta. ŁSSE
zastrzega sobie prawo zniszczenia weksla in blanco
wraz z wystawioną deklaracją wekslową w przypadku
braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od upływu
okresu przedawnienia roszczeń.

§7
KONTROLA, AUDYT I PRZECHOWYWANIE
DOKUMENTÓW
1. Beneficjent zobowiązuje się zgodnie z art. 23 ustawy
wdrożeniowej poddać kontroli i audytowi w zakresie
realizowanej Umowy, prowadzonym przez ŁSSE, PARP
oraz przez instytucje do tego uprawnione oraz
udostępnić na żądanie ww. instytucji wszelką
dokumentację związaną z Projektem oraz realizowaną
Umową.
2. Kontroli podlega dokumentacja potwierdzająca
osiągnięcie kamieni milowych (w tym właściwych dla nich
wskaźników). Nieudostępnienie wszystkich wymaganych
dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest
traktowane jako utrudnianie przeprowadzenia kontroli.
3. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić obecność osób
kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat
realizacji Projektu.
4. ŁSSE powiadomi Beneficjenta o planowanej kontroli,
którą może przeprowadzić w miejscu realizacji Projektu

a declaration of the promissory note guarantor,
in accordance with the specimens constituting
Appendix 4 to this Agreement, should be signed
personally by authorised persons
in the presence of a person authorised
by the LSEZ upon prior identity verification
on the basis of an ID card or passport, or
in the presence of a notary who certifies
the authenticity of the signature indicating on whose
behalf and in what capacity the signatory is acting, or
in the presence of the consul, who certifies the
authenticity of the signature, indicating on whose
behalf and in what capacity the signatory acts.
3.
The Beneficiary is obliged to provide LSEZ with
duly established security referred to in section 2 within
14 days of the conclusion of the Agreement
or amendment referred to in § 1 section 4. Failure
to establish or provide the security referred
to in the preceding sentence within the aforementioned
time limit constitutes grounds for withdrawal from the
Agreement by LSEZ.
4.
The security referred to in item 2 shall
be returned after the expiry of the period of limitation
of claims that may arise in the course of implementing
the provisions of the Agreement, at a written request
of the Beneficiary. The LSEZ reserves the right
to destroy the blank promissory note together with
the issued promissory note declaration in the absence
of such request within 6 months of the expiry
of the claims limitation period.
§7
INSPECTION, AUDIT AND STORAGE OF
DOCUMENTS
1. In accordance with Article 23 of the Implementation
Act, the Beneficiary undertakes to undergo inspections
and audits in the scope of the implemented Agreement
carried out by the LSEZ, PARP and by institutions
authorised to do so, and to make available, upon
request from the above institutions, all documentation
related to the Project and the implemented Agreement.
2. Documentary evidence of achievement
of milestones (including their respective indicators)
shall be checked. Failure to make available all
requested documents or refusal to provide information
shall be treated as obstruction of inspection.
3. The Beneficiary is obliged to ensure the presence
of competent persons to provide explanations about
the Project.
4. LSEZ shall notify the Beneficiary of the planned
inspection, which may be carried out at the Project site

lub w formie zdalnej nie później niż 3 dni przed terminem
jej rozpoczęcia. Powiadomienie odbędzie się za pomocą
wiadomości email przesłanej na adres wskazany w § 15
ust. 5 Umowy.
5. Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zaleceń
pokontrolnych w terminach wskazanych w informacji
pokontrolnej jaką przekaże mu ŁSSE lub instytucje,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. W przypadku zastrzeżeń w zakresie prawidłowości
poniesienia wydatków, ŁSSE pisemnie informuje o tym
fakcie Beneficjenta, a nadto ŁSSE jest uprawniona
do wstrzymania pomocy do czasu ostatecznego
wyjaśnienia zastrzeżeń.
7. W przypadku powzięcia przez ŁSSE informacji
o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji
Projektu lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze
strony Beneficjenta, ŁSSE lub inna instytucja
upoważniona może przeprowadzić kontrolę doraźną bez
uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 4.
8. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania
dokumentacji związanej z realizacją Projektu i Umowy
przez okres 10 lat od dnia przyznania mu ostatniej części
pomocy. Dokumentacja powinna być przechowywana
zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lipca
2015 r. w sprawie udzielenia przez PARP pomocy
finansowej w ramach Programu Inteligentny Rozwój
2014-2020.
9. Beneficjent zobowiązany jest przechowywać
dokumentację w formie oryginałów, a jeżeli jest
to niemożliwe, w formie ich uwierzytelnionych odpisów
na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym
również w formie elektronicznej wersji dokumentów
oryginalnych lub dokumentów istniejących wyłącznie
w takiej wersji.
10. Beneficjent ma obowiązek poinformować ŁSSE
o każdorazowej zmianie miejsca przechowywania
dokumentacji, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie,
w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tego zdarzenia.
11. ŁSSE może przedłużyć wymagany okres
przechowywania dokumentacji, o którym mowa w ust. 8,
informując o tym Beneficjenta w terminie 30 dni, przed
upływem tego okresu.
12. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania
działalności przez Beneficjenta przed zakończeniem
okresu, o którym mowa w ust. 8, Beneficjent
zobowiązany jest poinformować niezwłocznie w formie
pisemnej ŁSSE o miejscu archiwizacji dokumentacji

or remotely, no later than 3 days before the inspection
commences. The notification shall be made by email
sent to the address indicated in § 15.5
of the Agreement.
5. The Beneficiary is obliged to implement postinspection recommendations within the deadlines
indicated in the post-inspection information provided
by LSEZ or the institutions referred to in paragraph 1
of this article.
6. In case of any reservations regarding
the correctness of incurred expenditures, LSEZ shall
inform the Beneficiary in writing, moreover, LSEZ
is entitled to withhold the aid until the reservations are
finally resolved.
7. In case the LSEZ becomes aware of suspicion
of irregularities
in
Project
implementation
or occurrence of other significant irregularities
on the part of the Beneficiary, LSEZ or another
authorised institution may carry out an ad hoc
inspection without prior notification as per section 4.
8. The Beneficiary undertakes to store documentation
related to the implementation of the Project and
the Contract for a period of 10 years from the date
of granting the last part of the assistance.
Documentation should be stored in accordance with
the guidelines of the Regulation of the Minister
of Infrastructure and Regional Development of July 10,
2015 on the granting of financial assistance by PARP
under the Intelligent Development Programme 20142020.
9. The Beneficiary is obliged to keep
the documentation in the form of originals, and
if it is impossible, in the form of their certified copies
on generally recognised data carriers, including
the electronic version of original documents
or documents existing only in such version.
10. The Beneficiary is obliged to inform LSEZ about
any change in the place of storing the documentation
referred to in paragraph 2 immediately, but in any case
no later than within 14 days from the occurrence of this
event.
11. LSEZ may extend the required record retention
period referred to in Section 8, notifying the Beneficiary
within 30 days before the expiry of this period.
12. In case of suspension or discontinuation
of Beneficiary's activities before the end of the period
referred to in Paragraph 8, Beneficiary shall be obliged
to immediately inform, in writing, the LSEZ about
the place of archiving documentation related to the

związanej z realizacją Projektu.

Project implementation.

§8
INFORMACJA I PROMOCJA
1. Beneficjent zobowiązany jest do informowania opinii
publicznej o udziale w Programie Re_source.
2. Beneficjent jest zobowiązany do brania czynnego
udziału we wszystkich przedsięwzięciach promocyjnych
Programu Akceleracyjnego, na zasadach określonych
przez ŁSSE.
3. W okresie realizacji Projektu Beneficjent zobowiązuje
się do oznaczenia znakiem UE, znakiem Funduszy
Europejskich i znakiem Programu:
a) wszelkich prowadzonych przez siebie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu;
b) wszelkich
dokumentów związanych
z realizacją
Projektu,
jakie
podawane
będą
do wiadomości publicznej;
c) wszelkich dokumentów i materiałów dla osób i
podmiotów uczestniczących w Projekcie.
4. Ponadto, w okresie realizacji Projektu Beneficjent
zobowiązuje się oznaczyć znakiem UE, Funduszy
Europejskich i znakiem Re_source również swoją stronę
internetową, jeżeli taką posiada.
5. Beneficjent wyraża zgodę na wykorzystywanie znaku
towarowego, oznaczenia słownego graficznego lub
słowno-graficznego Beneficjenta przez ŁSSE i PARP,
na wszelkich
materiałach
marketingowych
lub
informacyjnych
dotyczących
lub
związanych
z Programem Akceleracyjnym, również po zakończeniu
Programu Akceleracyjnego.
6. Beneficjent wyraża zgodę na wykorzystanie swojego
wizerunku
w
materiałach
marketingowych
i informacyjnych
dotyczących
lub
związanych
z Programem Akceleracyjnym. Beneficjent zobowiązuje
się do przekazywania informacji ŁSSE o przebiegu
wdrożenia Projektu, które mogą zostać wykorzystane
przez ŁSSE przy publikacjach ŁSSE podsumowujących
Program Akceleracyjny.

§8
INFORMATION AND PROMOTION
1. The Beneficiary is obliged to inform the public about
the participation in the Re_source Programme.
2. The Beneficiary is obliged to actively participate
in all promotional activities of the Acceleration
Programme, on terms and conditions set by the LSEZ.

§9
TRYB I WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY
1. ŁSSE może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2
tygodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli pomimo
wezwania do usunięcia naruszeń związanych z realizacją
postanowień Umowy oraz udzielenia w tym celu
dodatkowego tygodniowego terminu, Beneficjent:
a) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 2
tygodni od dnia ustalonego rozpoczęcia;
b) odmówił poddania się kontroli lub audytowi

3. During the Project implementation period,
the Beneficiary undertakes to label the Project with the
EU mark, the European Funds mark and
the Programme mark:
a) all information and promotion activities
regarding the Project conducted by it;
b) all documents related to the implementation
of the Project that will be made available to the public;
c) all documents and materials for persons and
entities participating in the Project.
4. Moreover, during the Project implementation period,
the Beneficiary shall be obliged to mark its website,
if any, with the EU, European Funds and Re_source
logos.
5. The Beneficiary agrees to the use
of the Beneficiary's trademark, graphic wordmark
or word and graphic sign by the LSEZ and PARP
on any marketing or information materials concerning
or related to the Acceleration Programme, also after
the completion of the Acceleration Programme.
6. The Beneficiary agrees to use their image
in marketing and information materials concerning
or related to the Acceleration Programme.
The Beneficiary undertakes to provide the LSEZ with
information about the course of Project
implementation, which may be used by the LSEZ for
the LSEZ publications summarising the Acceleration
Programme.
§9
PROCEDURE AND CONDITIONS FOR
TERMINATION OF THE AGREEMENT
1. The LSEZ may terminate the Agreement with a 2week notice period, if, despite the call to remove
violations related to the implementation of the
provisions of the Agreement and granting an additional
one-week period for this purpose, the Beneficiary:
a) failed to commence the Project within 2
weeks of the date fixed for commencement;
b) refused to undergo inspection or audit

ŁSSE lub innemu podmiotowi do tego upoważnionemu,
uniemożliwił bądź utrudnił ich przeprowadzenie, albo nie
wykonał zaleceń kontrolnych;
c) w terminie określonym przez ŁSSE albo inny
podmiot uprawniony nie usunął stwierdzonych
nieprawidłowości lub nie złożył stosownych
wyjaśnień lub dokumentów;
d) nie zapewnił terminowego postępu prac w realizacji
Projektu określonych w Harmonogramie IPR lub
Harmonogramie IPA;
e) dopuścił się naruszenia innych postanowień
Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego
prawa mogących mieć wpływ na prawidłowy
przebieg realizacji Projektu.
2. ŁSSE może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy Beneficjent:
a) przedstawił fałszywe lub niepełne
oświadczenia lub dokumenty w celu uzyskania pomocy
na każdym etapie realizacji Projektu;
b) zaprzestał realizacji Projektu, lub realizuje
go w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy lub
z rażącym naruszeniem przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c) wykorzystał grant niezgodnie z jego
przeznaczeniem;
d) pobrał pomoc nienależną lub w nadmiernej
wysokości;
e) zaprzestał prowadzenia działalności
gospodarczej, pozostaje pod zarządem komisarycznym
lub
prowadzone jest w stosunku do niego
postępowanie likwidacyjne bądź wniesiono wobec niego
wniosek o ogłoszenie upadłości;
f) nie zrealizował kamienia milowego Projektu;
g) przeniósł na inny podmiot prawa, obowiązki
lub wierzytelności wynikające z Umowy bez
wcześniejszego uzyskania w tym przedmiocie
pisemnej zgody ŁSSE;
h) naruszył obowiązek, określony w § 2 ust. 8;
i) wystąpią inne okoliczności, które spowodują, że dalsze
wykonywanie Umowy stanie się niemożliwe lub
niecelowe.
3. Wypowiedzenie Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu winno być dokonane w formie
pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia.

1.

§ 10
ZWROT UDZIELONEJ POMOCY
Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w § 9

by LSEZ
or
another
entity
authorised
to do so, prevented or hindered their performance,
or failed to implement inspection recommendations;
c) within the period determined by the LSEZ
oranother authorised entity did not remove the
irregularities found or did not submit appropriate
explanations or documents;
d) failed to ensure timely progress of the Project
as specified in the IPR Schedule or IPA Schedule;
e) it violated other provisions of the Agreement
or generally binding law, which may influence
the proper implementation of the Project.
2. The LSEZ may terminate the Agreement with
immediate effect in the event that the Beneficiary:
a) made false or incomplete statements
or documents in order to obtain assistance at any
stage of the Project;
b) discontinued Project implementation
or implements it in a manner inconsistent with
the provisions of the Agreement or in gross violation
of the commonly applicable law;
c) misused the grant for its intended purpose;
d) has received undue or excessive aid;
e) has ceased to conduct business activity,
remains under receivership or liquidation proceedings
are pending against it, or a bankruptcy petition has
been filed against it;
f) failed to achieve a Project milestone;
g) transferred to another entity rights,
obligations
or
receivables
resulting
from
the Agreement without prior obtaining a written
consent of LSEZ;
h) violated the obligation set forth in § 2 Section
8;
i) other circumstances occur which make further
performance of the Agreement impossible
or inexpedient.
3. The termination of the Agreement referred
to in sections 1 and 2 of this paragraph should be
made in writing, indicating the reason for the
termination.

1.

§ 10
REIMBURSEMENT OF THE AID GIVEN
The termination of the Agreement referred

ust. 1 i 2 jest tożsame z obowiązkiem zwrotu całości
otrzymanej pomocy niezwłocznie, w każdym razie nie
później niż w terminie 14 dni od wypowiedzenia Umowy
wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości jak dla
zaległości
podatkowych,
liczonymi
od
dnia
następującego po dniu, w którym Beneficjent otrzymał
pomoc. W przypadku wypowiedzenia umowy o którym
mowa § 9 ust. 2 lit. f obowiązek zwrotu pomocy nie
dotyczy pomocy udzielonej na zrealizowane kamienie
milowe.
2.
Zaniechanie przez Beneficjenta zwrotu
otrzymanej pomocy uprawnia ŁSSE do skorzystania z
wszelkich dostępnych środków zmierzających do
odzyskania stosownych należności, a w szczególności
do skorzystania z ustanowionej formy zabezpieczenia o
której mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
3.
Kosztami działań zmierzających do odzyskania
wartości udzielonej pomocy o których mowa w ust.
poprzedzającym ŁSSE obciąży Beneficjenta.
4.
ŁSSE, poza prawem żądania zwrotu przyznanej
pomocy, w przypadkach określonych w § 9 ust. 1 i 2
przysługuje prawo wstrzymania pomocy na rzecz
Beneficjenta.
§ 11
POUFNOŚĆ INFORMACJI
1.
Strony zobowiązują się do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, o których
dowiedziały się w związku z zawarciem i wykonywaniem
Umowy.
2.
Przez informacje poufne należy przede
wszystkim rozumieć wszelkie nieujawnione do publicznej
wiadomości dane dotyczące klientów, konkurentów,
informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne
Stron, a nadto wszelkie inne informacje posiadające
wartość gospodarczą.
3.
Obowiązek zachowania tajemnicy, o której
mowa w ust. 1 trwa przez okres obowiązywania Umowy,
a nadto przez okres 5 lat od dnia jej rozwiązania lub
wygaśnięcia.
4.
Strony zobowiązują się także do powstrzymania
się od przekazywania lub ujawnienia niejawnych
informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Beneficjenta bądź ŁSSE.
5.
Przez informację niejawną należy rozumieć
wszelkie informacje dotyczące istotnych dla działalności
Stron okoliczności, które nie zostały ujęte w publicznych
rejestrach ani nie są publicznie znane, a nadto fakt ich
publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia
zasad poufności. W szczególności obowiązek ten

to in Paragraph 9, Subparagraphs 1 and 2
is tantamount to the obligation to reimburse the total
amount of the received aid immediately, but in any
case no later than within 14 days of the termination
of the Agreement plus the statutory interest in the
amount equal to the interest on tax arrears, calculated
from the day following the day on which the Beneficiary
received the assistance. In the case of termination
of the agreement referred to in § 9 section 2 letter f,
the obligation to reimburse the aid does not apply
to aid granted for milestones achieved.
2.
The Beneficiary's failure to return the aid
received entitles LSEZ to use all available means
to recover the amounts due, and in particular, to use
the established form of security referred to in § 6 (2)
of the Agreement.
3.
The costs of actions aimed at recovering the
granted aid referred to in the preceding paragraph will
be charged to the Beneficiary by LSEZ.
4.
In addition to the right to claim reimbursement
of the aid granted, in cases specified in § 9 (1) and (2),
LSEZ has the right to withhold the aid from
the Beneficiary.
§ 11
CONFIDENTIALITY OF INFORMATION
1.
The Parties undertake to keep confidential any
confidential information which they learn in connection
with
the
conclusion
and
performance
of the Agreement.
2.
Confidential information shall be understood
primarily as any non-public data regarding clients,
competitors,
technical,
technological
and
organisational information of the Parties, as well
as any other information of economic value.
3.
The obligation of secrecy referred to in section 1
shall last for the duration of the Agreement, and
additionally for 5 years from the date of its termination
or expiration.
4.
The Parties also undertake to refrain from
communicating or disclosing any confidential
information that constitutes a business secret
of the Beneficiary or LSEZ.
5.
Undisclosed information shall be understood
as any information pertaining to circumstances
significant for the activity of the Parties, which has not
been entered into public registers nor is publicly
known, and, moreover, the fact of its public knowledge
is not a consequence of a breach of confidentiality

dotyczy istotnych dla działalności Stron informacji
handlowych,
technicznych,
technologicznych,
organizacyjnych, know-how, których ujawnienie może
spowodować szkodę dla majątku Strony.
6.
Beneficjent wyraża zgodę na podejmowanie
przez ŁSSE działań promocyjnych dotyczących Udziału
Beneficjenta w Programie w tym dotyczących Projektu,
w szczególności poprzez przedstawianie informacji
dotyczących Projektu, które nie stanowią tajemnicy
handlowej / tajemnicy przedsiębiorstwa Beneficjenta.
7.
Beneficjent oświadcza, że ma świadomość,
iż może zostać wezwany do zawarcia umowy
o zachowaniu poufności z Partnerem Biznesowym.
§ 12
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.
ŁSSE nie ponosi odpowiedzialności wobec
Beneficjenta z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, chyba że do niewykonania lub
nienależytego wykonania doszło z winy umyślnej ŁSSE,
albo w wyniku rażącego niedbalstwa.
2.
Odpowiedzialność ŁSSE nie obejmuje
utraconych przez Beneficjenta korzyści.
3.
ŁSSE nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane przez Beneficjenta wobec osób trzecich
w związku z realizacją Projektu.
§ 13
TRYB I ZAKRES ZMIAN UMOWY

principles. In particular, this obligation shall apply
to commercial, technical, technological, organisational
and know-how information essential for the Parties'
business, the disclosure of which may cause damage
to the Parties' assets.
6.
The Beneficiary agrees that LSEZ may
undertake
promotional
activities
regarding
the Beneficiary's participation in the Programme,
including those related to the Project, in particular
by presenting information concerning the Project that
does not constitute a trade secret/business secret
of the Beneficiary.
7.
The Beneficiary declares that it is aware that
it may be called upon to conclude a confidentiality
agreement with the Business Partner.
§ 12
LIABILITY
1.
The LSEZ shall not be liable towards
the Beneficiary for non-performance or improper
performance of the Agreement, unless the failure
to perform or improper performance was caused
by the intentional fault of the LSEZ or as a result
of gross negligence.
2.
The LSEZ liability does not cover the benefits
lost by the Beneficiary.
3.
The LSEZ shall not be liable for any damages
caused by the Beneficiary to any third party
in connection with the implementation of the Project.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub
formy elektronicznej pod rygorem nieważności i winny
być wprowadzone w formie aneksu do Umowy. Dla
zachowania formy elektronicznej konieczne jest złożenie
oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie
go
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

§ 13
PROCEDURE AND SCOPE OF AMENDING THE
AGREEMENT
Any changes to the Agreement must be made
in writing or in the electronic form, otherwise being null
and void, and should be introduced in the form
of an annex to the Agreement. In order to preserve the
electronic form it is necessary to make a declaration
of intent in electronic form and affix it with a qualified
electronic signature verified by a valid qualified
certificate.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
ŁSSE zobowiązuje się do zapewnienia
przetwarzania danych osobowych Beneficjenta zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
dotyczącego ochrony danych osobowych, w celu
i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
2.
Każda ze Stron potwierdza, że jest
administratorem danych osobowych osób uprawnionych

§ 14
PERSONAL DATA PROTECTION
1.
Lodz Economic Zone undertakes to ensure
processing of the Beneficiary's personal data
in accordance with the universally applicable law
on personal data protection, for the purposes and and
scope necessary to perform the Agreement.
2.
Each Party confirms that it is the controller
of personal data of persons authorised to represent

do
reprezentowania
drugiej
Strony
oraz
pracowników/zleceniobiorców drugiej Strony, podanych
w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej
umowy.
3.
Beneficjent jest zobowiązany do przekazania
informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych
(klauzula informacyjna), określonych w załączniku nr 5
i 6 odpowiednio osobom reprezentującym i pracownikom
/ zleceniobiorcom Beneficjenta, których dane zostały
przekazane ŁSSE.
4.
Strony
umowy
zobowiązują
się
do
bezwzględnego
zachowania
poufności
danych
osobowych, do których będą miały dostęp w trakcie
realizacji niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z wymogami
określonymi
w
rozporządzeniu
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
5.
Strony zobowiązane są do zapewnienia takich
warunków przetwarzania danych, aby uniemożliwić
dostęp do wykorzystywania informacji osobom
nieupoważnionym w czasie realizacji niniejszej umowy
i po jej wygaśnięciu.
6.
Strony zobowiązane są do zapoznania swoich
pracowników/zleceniobiorców z zasadami zachowania
poufności informacji, o których mowa w niniejszej
umowie.
7.
Strony zobowiązane są do niezwłocznego
informowania drugiej Strony o każdym przypadku
naruszenia ochrony danych udostępnionych przez nie w
trakcie realizacji niniejszej umowy.
§ 15
KOMUNIKACJA STRON
1. Strony przewidują w szczególności następujące formy
komunikacji w ramach wykonywania Umowy:
a)
listem
poleconym,
za
zwrotnym
potwierdzeniem odbioru;
b) przesyłką kurierską;
c) za pomocą poczty elektronicznej.
2. Korespondencja będzie uznana za doręczoną
z momentem doręczenia listu poleconego wysłanego za
potwierdzeniem odbioru, odebrania przesyłki kurierskiej,
wysłania
korespondencji
za pomocą
poczty
elektronicznej. Korespondencję przesłaną drogą
pocztową uważa się za skutecznie doręczoną także

the other Party and employees/contractors of the other
Party provided in connection with the signing and
performance of this Agreement.
3.
The Beneficiary is obliged to provide information
on the processing of personal data (information clause)
as specified in Appendix No. 5 and 6 to the
Beneficiary's
representatives
and
employees/contractors, respectively, whose data are
provided to the LSEZ.
4.
The Parties to the agreement undertake
to strictly maintain the confidentiality of the personal
data to which they will have access during the
performance of this agreement in accordance with the
Personal Data Protection Act of May 10, 2018
(consolidated text, OJ 2019, item 1781) and
in accordance with the requirements set out
in Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the
protection of individuals with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such
data and repealing Directive 95/46/EC (OJ
EU.L.2016.119.1).
5.
The Parties shall ensure that conditions for data
processing are such as to prevent any unauthorised
person from having access to the information during
the implementation of this Agreement and after its
expiry.
6.
The Parties are obliged to acquaint their
employees/contractors with the rules of confidentiality
of the information referred to in this Agreement.
7.
The Parties shall immediately inform the other
Party of any breach of data protection provided
by them during the implementation of this Agreement.
§ 15
COMMUNICATION OF THE PARTIES
1. The Parties specifically provide for the following
forms of communication in the performance
of the Agreement:
a) by registered post, return receipt requested;
b) by courier service;
c) by e-mail.
2. Correspondence shall be deemed delivered at the
moment of delivery by registered letter sent with
acknowledgement of receipt, receipt by courier service
or sending by electronic mail. Correspondence sent
by post shall be deemed to have been effectively
delivered also in the event that the addressee refuses

w przypadku gdy odbiorca odmawia jej odbioru oraz
w przypadku bezskutecznego upływu 7–dniowego
terminu do jej odbioru określonego w ponownym
zawiadomieniu pocztowym o jej przesłaniu.
3. Korespondencja będzie traktowana jako doręczona
prawidłowo w przypadku, gdy Beneficjent nie
poinformował o zmianie danych do korespondencji lub
przesłana
korespondencja
zostanie
zwrócona
z adnotacją operatora pocztowego o braku możliwości
doręczenia przesyłki np. „adresat wyprowadził się”, „nie
podjęto w terminie”, „adresat nieznany”.
4. Jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia korespondencji
uznaje się, że została doręczona w dniu złożenia
oświadczenia o odmowie jej przyjęcia przez Beneficjenta.
5. Adresy do doręczeń korespondencji są następujące:
po stronie Beneficjenta
a)
dla poczty tradycyjnej:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

to accept it and in the event that the 7-day time limit for
its acceptance laid down in the renewed postal
notification of its delivery expires without effect.
3. The correspondence will be treated as delivered
correctly if the Beneficiary fails to inform about
the change of the correspondence details or the sent
correspondence is returned with the postal operator's
note about the impossibility of delivery, e.g. "the
addressee has moved out", "not taken on time",
"addressee unknown".
4. If the Beneficiary refuses to accept
the correspondence, it is considered delivered on the
day of submission of the statement of refusal by the
Beneficiary.
5. The addresses for service of correspondence are as
follows:
on the side of the Beneficiary
a) for traditional mail:
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….

b) dla poczty elektronicznej :…………………
po stronie ŁSSE
a)
dla poczty tradycyjnej:
…………………………………………………..…………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
b)
dla poczty elektronicznej:
……………………………………………………..…………
6. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów
w ramach realizacji Umowy są:
po stronie Beneficjenta:
a)………………………………………………..
b) ……………………………………………….,
po stronie ŁSSE:
a)
……………………………………………………
b)
……………………………………………………
7. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 5
lub 6, każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić
drugą Stronę o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż
w terminie 3 dni od zmiany tych danych. Do czasu
powiadomienia, zgodnie z ust. 3 powyżej
korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy
uznaje się za skutecznie doręczoną.

b) for e-mail: ....................................................
on the side of LSEZ
a) for traditional mail:
……………………………………………………..………
…………………………………………………..…………
……………………………………………………..………
b) for email:
………………………………………………………………
6. The persons authorised for ongoing contacts under
the Agreement are:
on the side of the Beneficiary:
a)…………………………………………..………..
b) ……………………………….………………….,
on the side of the LSEZ:
c)
……………………………….………………………
d)
………………………………….……………………
7. In case of change of the data referred to in section 5
or 6, each Party is obliged to inform the other Party
about this fact immediately, no later than within 3 days
from the change of these data. Until such time
as notice is given in accordance with paragraph 3
above, any correspondence sent to the previous
addresses shall be deemed to have been effectively
delivered.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu oraz przepisów powszechnie
obowiązujących.
2. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji

§ 16
FINAL PROVISIONS
1. In matters not regulated herein, the provisions of the
Regulations and commonly binding regulations shall
apply.
2. Any doubts arising in the course of Project

Projektu, jak również związane z interpretacją Umowy
będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze
negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku wystąpienia
przesłanek wypowiedzenia Umowy w trybie
natychmiastowym, Strony są uprawnione do odstąpienia
od przeprowadzenia negocjacji.
3. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie
spory wynikłe na gruncie niniejszej Umowy będą
poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby ŁSSE.
4. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
Strony.
5. Umowę sporządzono w dwóch wersjach językowych:
polskiej i angielskiej. W razie zaistnienia jakichkolwiek
rozbieżności polska wersja będzie wiążąca.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu
przez ostatnią ze Stron.

implementation as well as those related
to interpretation of the Agreement shall be settled
primarily through negotiations between the Parties.
In the event of occurrence of premises for termination
of the Agreement with immediate effect, the Parties
shall be entitled to withdraw from negotiations.
3. Should the Parties fail to reach an agreement, any
disputes arising under this Agreement will
be submitted for settlement to a court with jurisdiction
over the seat of LSEZ.
4. The Agreement was drawn up and signed in two
counterparts, one for each Party.

§ 17
ZAŁĄCZNIKI
Integralną część Umowy stanowi Regulamin Naboru do
Programu Akceleracyjnego Re_source oraz wymienione
niżej załączniki:
1)
Aplikacja zgłoszeniowa
2)
Harmonogram
Indywidualnego
Programu
Rozwoju wraz z Opisem Projektu
3)
Szczegółowy Budżet Indywidualnego Programu
Rozwoju
4)
Wzór weksla, deklaracji wekslowej oraz
Oświadczenia poręczyciela wekslowego
5)
Klauzula informacyjna ŁSSE S.A. dla osób
reprezentujących spółkę kapitałową (Beneficjenta)
6)
Klauzula informacyjna ŁSSE S.A. dla
pracowników/zleceniobiorców Beneficjenta Umowy
Akceleracyjnej
7)
Wydruk z KRS Beneficjenta (odpis aktualny
na dzień zawarcia Umowy)

§ 17
APPENDICES
The Re_source Acceleration Program Recruitment
Regulations and the appendices listed below form
an integral part of this Agreement:
1)
Application form
2)
Schedule of the Individual Development
Programme together with Project Description
3)
Detailed Budget for the Individual Development
Programme
4)
Specimen of the promissory note, promissory
note declaration and declaration of the promissory note
guarantor
5)
Information clause of the LSEZ [ŁSSE S.A.] for
persons representing a capital company (Beneficiary)
6)
Information clause of the LSEZ [ŁSSE S.A.] for
employees/contractors
of
the
Beneficiary
of Acceleration Agreement
7)
A printout from the Beneficiary's KRS (up-todate copy as of the day of concluding the Agreement)

…………………………………………….
ŁSSE/ LSEZ

……………………………………………
Beneficjent/Beneficiary

5. The Agreement was drawn up in two language
versions: Polish and English. In the event of any
discrepancy, the Polish version shall prevail.
6. The Agreement shall enter into force on the date
of signature by the last Party.

Załącznik nr 6 do Regulaminu
Przedmiot zamówienia / usług w ramach programu re_source: Global Acceleration Venture
1. Usługi soft-landingowe - KONSJERŻ
Ogólny zakres obowiązków w ramach usług:
• pomoc przy założeniu spółki kapitałowej z siedzibą na terenie Polski albo nabycie udziałów/akcji
w istniejącej spółce,
• wsparcie prawne m.in. w zakresie dostosowania działalności do obowiązujących regulacji
prawnych, uzyskania zezwolenia na pobyt, pozwolenia na pracę, wypełnieniu pozostyałych
obowiązków związanych z założeniem i prowadzeniem działalności w Polsce,
• pomoc przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL,
• pomoc przy składaniu przez startup oświadczeń o spełnianiu kryteriów MŚP,
• wsparcie w znalezieniu mieszkania/wsparcie w znalezieniu przestrzeni biurowej/coworkingowej.
Eksterytorialny rozwój przedsiębiorstwa jest jednocześnie szansą na rozwój jak i dużym wyzwaniem
organizacyjnym. Barierą do podjęcia decyzji o założeniu spółki w nowym kraju są trudności związane z wdrożeniem
obowiązków w obcym kraju jak i obawy o wystąpienie niezdiagnozowanych problemów. Aby uniknąć tych barier
i zapewnić płynną współpracę, startup musi mieć zapewnione wsparcie konsjerża/konsjerży, czyli dedykowanych
osób z doświadczeniem prawnym i organizacyjnym w zakładaniu firm na terenie RP, którzy pomogą w poniższych
obszarach zapewniając:
• diagnozę indywidualnych potrzeb Klienta,
• dobór odpowiedniej formy prawnej zakładanej działalności,
• właściwą konstrukcję umowy spółki,
• ułożenie wewnętrznej struktury organizacyjnej,
• przedstawienie zasad odpowiedzialności zarządu,
• wybór optymalnego sposobu opodatkowania,
• pomoc w nawiązaniu obsługi księgowej spółki wraz z koordynacją relacji z Urzędem
Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
• indywidualne szkolenia, przewodniki w formie krótkich e-booków.
Konsjerż może również brał udział w spotkaniach przedstawicieli startupu z bankami, przedstawicielami urzędów
oraz pomoże znaleźć tymczasowe mieszkanie.
2.Usługi Rozwojowe – MENTORZY BIZNESOWI
Ogólny zakres obowiązków:
• bieżące badanie potrzeb startupu w zakresie potrzeb biznesowych,
• nadzór i koordynacja usług niezbędnych do rozwoju produktu/usługi,
• budowanie społeczności wokół startupu,
• wspieranie startupu w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce,
• dbanie o należyte zaopatrywanie potrzeb startupu,
Usługi rozwojowe świadczone przez Mentorów Biznesowych w ramach Programu Re_source zapewniają płynne
wdrożenie się startupu w polski system innowacji i biznesu, zapewniając dostęp do potencjalnych partnerów
biznesowych, czy instytucji okołobiznesowych i biznesowych, które mogą wspomóc startup w rozwoju biznesu.

To również działania promocyjne, które zapewnią widoczność startupu na tle polskiego rynku startupowego.
Osoby odpowiedzialne za rozwój startupu, tzw. mentorzy biznesowi, zapewnią, m.in.:
NETWORKING
dostęp do polskiego ekosystemu innowacji poprzez networking i spotkania 1:1 z najważniejszymi
osobami w ekosystemie (co najmniej 4 dla startupu),
• wsparcie w działaniach marketingowych,
• wprowadzenie dotyczące polskiego ekosystemu innowacji,
• warsztaty poświęcone tworzeniu strategii biznesowej dostosowanej do polskiego rynku,
• regularne spotkania z koordynatorem procesu rozwoju, aby lepiej dopasować program do danego
startupu,
• widoczność podczas wydarzeń networkingowych dla przedstawicieli biznesu i innowacji,
• spotkania z inspirującymi osobami ekosystemu innowacji oraz udział w wydarzeniach
organizowanych przez inne podmioty: mentor biznesowy będzie umawiał spotkania z
przedstawicielami ekosystemu innowacji ważnymi dla rozwoju danego startupu oraz robił listę
wydarzeń, w których dany startup powinien wziąć udział, które mogą przyczynić się do lepszego
poznania lokalnego środowiska biznesowego, pozyskania wiedzy i sieci kontaktów.
•

3. Usługi Rozwojowe – MENTORZY INWESTYCYJNI
Ogólny zakres obowiązków:
• doradztwo w zakresie komercjalizacji technologii,
• doradztwo w zakresie budowania strategii innowacyjnych firm, wycen technologii i startupów czy
sprzedaży usług i produktów technologicznych do korporacji.
Mentoring inwestycyjny w Programie Re_source powinien obejmować dedykowaną ofertę dwóch rodzajów usług:
edukacyjnej i wdrożeniowej. Startup w ramach współpracy może zrealizować pakiet edukacyjny w ramach etapu
rozwoju lub akceleracji i dalej pakiet wdrożeniowy w akceleracji lub skorzystać z obu pakietów w ramach etapu
rozwoju.
Pakiet edukacyjny powinien zawierać m.in.:
• warsztaty (ok. 3 h każdy) dot. m.in.:
o Wprowadzenie
(Specyfika polskiego rynku technologicznego zmapowanie
interesariuszy, sukcesy polskich spółek),
o Polski ekosystem VC - (ogólna charakterystyka, historia, kierunki rozwoju, specyfika
i zmapowanie interesariuszy),
o Proces inwestycyjny w Polsce, przejście przez dokumentację inwestycyjną / specyfika
procesu inwestycyjnego w Polsce, omówienie specyfiki dokumentacji prawnej, term-sheet,
o Potencjał dotacyjny w szczególności w kontekście funduszy VC i programów
skierowanych dla startupów (do czego startupy mogą aplikować, dostępność programów),
o Case Study,
• indywidualne konsultacje o dowolnej tematyce w ramach obszaru VC (ok. 2h).
Pakiet wdrożeniowy powinien zawierać m.in. (do wyboru dla startupu):
• przygotowanie pitch decka, teasera i modelu finansowego (po PL i po ANG) oraz zmapowanie
potencjalnych interesariuszy rynku,

przygotowanie prezentacji sprzedażowej do wyjścia do biznesu (po PL i po ANG) oraz
zmapowanie potencjalnych interesariuszy rynku,
• specjalistyczne wsparcie prawne o specjalizacji VC, np. uwarunkowania prawne prowadzenia
działalności w Polsce, strukturyzacja współpracy między założycielami („founders agrement”),
strukturyzacja przyjęcia inwestycji kapitałowej, komercjalizacja produktu / technologii,
• obowiązkowo: przekazanie prezentacji do min. dwóch funduszy, umówienie spotkania
z partnerem biznesowym / inwestorem.
•

4. Usługi Akceleracyjne - MENTORZY OPERACYJNI / BRANŻOWI
Ogólny zakres obowiązków (w zależności od rodzaju mentoringu): mentoring branżowy dotyczący obszaru
działania startupu
Mentoring operacyjny/opiekun startupu:
• bieżąca współpraca ze startupem,
• monitorowanie postępów prac,
• wsparcie technologiczne i biznesowe,
• product development, UX,
• wsparcie w opracowaniu strategii rozwoju, finansowania.

Attachment No. 6 to the Regulations
Subject of the contract / services within the re_source: Global Acceleration Venture program
1. Soft-landing services - CONSIDERATION
General scope of duties under the services:
•
•
•
•
•

assistance in the establishment of a capital company based in Poland or acquisition of shares in an
existing company,
Legal support in adjusting the business activity to the current legal regulations, obtaining residence
permits, work permits, fulfilling other duties related to establishing and running a business in Poland,
assistance in filing an application for a PESEL number,
assistance in submitting startup declarations on meeting SME criteria,
support in finding an apartment/support in finding office space/coworking space.

Extraterritorial business development is both an opportunity for growth and a major organizational challenge.
Barriers to the decision of establishing a company in a new country are the difficulties associated with the
implementation of obligations in a foreign country as well as the fear of the occurrence of undiagnosed problems.
In order to avoid these barriers and ensure smooth cooperation, the startup must have the support of a
concierge/concierges, i.e. dedicated people with legal and organizational experience in setting up companies in
Poland, who will help in the following areas providing:
•
•
•
•
•
•
•
•

diagnosis of individual needs of the Client,
Selection of an appropriate legal form of the established business,
Proper construction of the articles of association,
Setting up the internal organizational structure,
presenting the rules of responsibility of the management board,
selection of an optimum taxation method,
assistance in setting up the company's accounting service together with coordination of relations with the
Tax Office and the Social Insurance Institution,
individual training, guides in the form of short e-books.

The concierge can also take part in meetings of the startup's representatives with banks, representatives of offices
and will help to find temporary housing.

2. Development Services - BUSINESS MENTORS
General responsibilities:
•
•
•
•
•

Ongoing research of the startup's business needs,
Supervision and coordination of services needed for product/service development,
Building a community around the startup,
Supporting the startup in doing business in Poland,
Taking care of proper supply of startup's needs,

Development services provided by Business Mentors in the Re_source Program ensure a smooth transition of a
startup into the Polish innovation and business system by providing access to potential business partners or
business and business support institutions that can help a startup in its business development. These are also
promotional activities that will ensure the visibility of the startup on the Polish startup market.
People responsible for the development of the startup, so-called business mentors, will provide, among others:
NETWORKING
•
•
•
•
•
•
•

access to the Polish innovation ecosystem through networking and 1:1 meetings with the most important
people in the ecosystem (at least 4 for a startup),
support in marketing activities,
introduction to Polish innovation ecosystem,
workshops on creating business strategy adjusted to the Polish market,
Regular meetings with the coordinator of the development process in order to better fit the program to
the startup,
visibility during networking events for business and innovation representatives,
meetings with inspiring people from the innovation ecosystem and participation in events organized by
other entities: the business mentor will arrange meetings with representatives of the innovation
ecosystem important for the development of a given startup and will make a list of events in which a
given startup should participate, which can contribute to better understanding of the local business
environment, gaining knowledge and networking.

3. Development Services - INVESTMENT MENTORS
General responsibilities:
•
•
•

advising on technology commercialization,
advice on building strategies for innovative companies, technology and startup valuations or selling
technology services and products to corporations.
Investment mentoring in the Re_source Program should include a dedicated offer of two types of
services: educational and implementation. A startup, as part of the cooperation, can complete the
educational package in the development or acceleration stage and further the implementation package
in the acceleration or use both packages in the development stage.

The educational package should include, among others:
•
o
o
o

workshops (approx. 3 h each) on, among others:
Introduction (Specificity of the Polish technology market mapping stakeholders, successes of Polish
companies),
Polish VC ecosystem - (general characteristics, history, directions of development, specifics and
mapping of stakeholders),
Investment process in Poland, going through the investment documentation / specifics of the investment
process in Poland, discussion of specifics of legal documentation, term-sheet,

o
o
•

Grant potential, in particular in the context of VC funds and programmes aimed at start-ups (what startups can apply for, availability of programmes),
Case Study,
Individual consultations on any topic within the VC area (about 2 hours).

The implementation package should include among others (to be chosen by a startup):
•
•
•

•

preparation of pitch deck, teaser and financial model (for PL and ANG) and mapping of potential market
stakeholders,
preparation of a sales presentation for business exit (Polish and English) and mapping of potential
market stakeholders,
Specialized legal support with VC specialization, e.g. legal conditions of doing business in Poland,
structuring of cooperation between founders ("founders agrement"), structuring of capital investment
acceptance, product/technology commercialization,
Obligatory: delivering a presentation to at least two funds, arranging a meeting with a business partner /
investor.

4. Acceleration Services - OPERATIONAL / BRAND MENTORS
General scope of responsibilities (depending on the type of mentoring): industry mentoring related to a
startup's area
Operational mentoring / startup mentor:
•
•
•
•
•

ongoing collaboration with the startup,
monitoring the progress of work,
Technological and business support,
product development, UX,
support in developing development strategy, financing.

Załącznik nr 7 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA ŁSSE S.A.
W RAMACH NABORU DO PROGRAMU
AKCELERACYJNEGO RE_SOURCE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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,
zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Appendix No. 7 to the Regulations

INFORMATION CLAUSE OF ŁSSE S.A. [LSEZ
JOINT-STOCK CO.] UNDER
THE RECRUITMENT FOR THE RE_SOURCE
ACCELERATION PROGRAM

Pursuant to Regulation (EU) 2016/679
of the European Parliament and of the Council
of April 27, 2016 on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data and
repealing Directive 95/46/EC, hereinafter referred
to as "GDPR", this is to inform you that:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi przy
ulicy Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego
22G, 90-349 Łódź, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000014128,
NIP: 7251486825, REGON: 471537330, kapitał
zakładowy 24 927 000,00 zł, telefon: (+48) 42
676 27 53.

1. Data Controller
The Controller of your personal data is the Lodz
Special Economic Zone Joint Stock Company with
its seat in Łódź at ul. Ks. Biskupa Wincentego
Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź, registered
in the District Court for Łódź - Śródmieście in Łódź,
XX Commercial Department of the National Court
Register, under KRS number 0000014128,
NIP: 7251486825, REGON: 471537330, share
capital PLN 24,927,000.00, telephone: (+48) 42
676 27 53…… … ……………… …………… ……

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych – Panią Agnieszkę Andrzejewską,
z którą można skontaktować się pisząc
na adres: iod@sse.lodz.pl

2. Data Protection Officer
The Controller has appointed a Data Protection
Inspector - Ms. Agnieszka Andrzejewska, who can
be contacted by writing to the following address
iod@sse.lodz.pl

3. Cel przetwarzania danych i podstawy
prawne
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie:

3. Purpose of data processing and legal basis
Your personal data will be processed on the basis
of:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - wyrażonej
dobrowolnie
zgody
w
celu
marketingowym i promocyjnym,
a także w celu dalszej współpracy
przy innych/kolejnych projektach
i inicjatywach Akceleratora (Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A).
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - podjęcie
działań na żądanie osoby, której dane

a) art. 6 (1) (a) GDPR - consent expressed
voluntarily for marketing and promotional
purposes, as well as for further
cooperation on other/subsequent projects
and initiatives of the Accelerator (Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Lodz Special Economic Zone Joint Stock
Co.).
b) art. 6 (1)(b) GDPR - taking actions
at the request of the data subject as part

dotyczą w ramach działań związanych
z prowadzonym
postępowaniem,
przeprowadzenia
procesu
związanego
z
wyłonieniem
Beneficjentów
Programu
oraz
ułatwieniu komunikacji z tym
związanej, a także ustaleniem osób
uprawnionych do kontaktów z Łódzką
Specjalną Strefą Ekonomiczna S.A.
w ramach wykonywania tych działań.
c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –
do wypełnienia obowiązku prawnego,
który ciąży na Administratorze,
takiego
jak
np.
obowiązek
archiwizacyjny,
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie
uzasadniony interesu Administratora
tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona
roszczeń, o ile takie się pojawią.
4. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez
Administratora:
a) podmiotom i organom, którym Administrator
jest zobowiązany lub upoważniony
udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów
prawa,
b) podmiotom z którymi Administrator
współpracuje przy świadczeniu usług np.
podmiotom dostarczającym i wspierającym
systemy informatyczne Administratora –
na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych oraz przy
zapewnieniu stosowania przez ww.
podmioty
adekwatnych
środków
technicznych
i
organizacyjnych
zapewniających ochronę danych.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przechowywane przez okres prowadzonych
działań
związanych
z
wyłonieniem
Beneficjentów Programu Akceleracyjnego
RE_SOURCE, a także później - w związku z
realizacją
10
letniego
obowiązku
archiwizacyjnego.
6. Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w procesie naboru
Beneficjentów
Programu

of activities related to the conducted
proceedings, conducting the process
related to the selection of Program
Beneficiaries and facilitating related
communication, as well as establishing
persons authorised to contact the Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Lodz Special Economic Zone Joint Stock
Co. as part of performing these activities.
………
c) art. 6(1)(c) GDPR - to fulfil a legal
obligation
that
is
incumbent
on the Controller, such as archiving
obligations,
d) art. 6(1)(f) GDPR - legitimate interest
of the Controller, i.e. determining,
asserting or defending claims, if any.
4. Sharing of personal data
Your data may be shared by the Controller:
a) to entities and bodies to which the Controller
is obliged or authorised to disclose personal
data under generally applicable laws,
b) entities with whom the Controller cooperates
in providing services, e.g. entities providing
and supporting the Controller's IT systems –
on the basis
of
relevant
agreements
onentrusting the processing of personal data
and with the assurance that the abovementioned entities apply adequate technical
and organisational measures to ensure data
protection.
5. Period of personal data storage
Your personal data will be stored for the period
of activities
related
to
the
selection
of the Beneficiaries
of
the
RE_SOURCE
Acceleration Program, and later - in connection
with the implementation of the 10-year archiving
obligation.
6. Voluntary provision of data
Provision of data is voluntary, but necessary
to participate in the recruitment process
of Beneficiaries of the RE_SOURCE ACTION
PROGRAM.

AKCELERACYJNEGO RE_SOURCE.
7. Przysługujące prawa
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu
do swoich
danych
osobowych,
ich
sprostowania, przeniesienia do innego
administratora, prawo do żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu
na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono
jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie
nie jest niezbędne do wywiązania się przez
Administratora z obowiązku prawnego i nie
występują inne nadrzędne prawne podstawy
przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

7. Your rights
You have the right to demand access to your
personal data, their rectification, transfer to another
controller, the right to demand erasure or restriction
of processing, as well as the right to object
to processing, but only in a situation where further
processing is not necessary for the Controller
to comply with a legal obligation and there are
no other overriding legal grounds for processing.
You have the right to withdraw your consent at any
time without affecting the legality of the processing
performed on the basis of your consent before
its withdrawal.
You have the right to lodge a complaint with
the President of the Personal Data Protection
Office.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa UODO.
8. Przekazanie danych do państwa trzeciego
Administrator nie zamierza przekazywać
Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.

8. Transfer of data to a third country
The Controller does not intend to transfer your data
to a third country or to international organisations.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym profilowane.

9. Automated
decision-making,
including
profiling
Your personal data will not be processed
by automated means, including profiling.

