REGULAMIN NABORU I OCENY POMYSŁÓW
ORAZ INWESTYCJI W SPÓŁKI PORTFELOWE
PRZEZ AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE
ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
W RAMACH PROGRAMU BRIDGE ALFA
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1) W niniejszym regulaminie ustala się zasady dokonywania naboru i oceny pomysłów oraz
udzielania wsparcia finansowego przez fundusz Akcelerator Technologiczny Gliwice
ASI Sp. z o.o., zwany dalej Akcelerator, w ramach projektu pt. „Akcelerator Technologiczny
Gliwice - wsparcie projektów B+R w fazie proof of principle i proof of concept w celu ich
komercjalizacji i zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów”
finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów
badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”
POIR 2014-2020.
2) Adres: Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego
18C.
3) Regulacjami, które określają ramy prawne dla realizacji projektu Akceleratora są w
szczególności:
a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające 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));
b) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz.
217), zwaną „ustawą wdrożeniową”;
c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z
późn. zm.);
d) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r., poz. 299);
e) rozporządzenie 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);
f) rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 651/2014”;
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g) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „PO IR”,
zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. wraz z poźn. zm.;
h) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164, z późn. zm.);
i) porozumienie w sprawie powierzenia realizacji PO IR dla osi priorytetowych 1. Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz 4. Zwiększenie potencjału naukowo –
badawczego zawartego w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 r. pomiędzy Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju, a Instytucją Pośredniczącą oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego,
4) Restrykcjami inwestycyjnymi zgodnie z krajowymi i wspólnotowymi przepisami prawnymi dla
realizacji projektu Akceleratora są:
a) Projekt B+R lub Grantobiorca, nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa
Rzeczpospolitej Polskiej,
b) Projekt B+R lub Grantobiorca nie może stanowić zagrożenia dla porządku publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego,
c) Projekt B+R lub Grantobiorca nie może stanowić zagrożenia ludzkiego zdrowia lub życia,
d) Projekt B+R lub Grantobiorca nie może stwarzać zagrożenia dla obowiązku ochrony dóbr
lub skarbów kultury narodowej o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej,
e) Działalność w ramach Projektu B+R lub Grantobiorcy nie może mieć charakteru
sprzecznego z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
f) Finansowanie Projektu B+R nie może być sprzeczne z zasadami dotyczącymi pomocy
publicznej, w tym których przedmiotem jest rozwiązanie wpisujące się w działalności
wykluczone z możliwości uzyskania pomocy na podstawie regulacji w zakresie pomocy
publicznej na B+R (w szczególności działalności wymienione w art. 1 rozporządzenia
651/2014), na podstawie pkt. 5.2 Załącznika I rozporządzenia ogólnego oraz na podstawie
art. 3 ust. 3 rozporządzenia EFRR. Na podstawie ww. regulacji wsparciem nie będą objęte
w szczególności:
i) inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE1;
ii) przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących
pomocy państwa;
iii) inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną
środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich
negatywnego oddziaływania na środowisko;
iv) działania bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i
prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z
prowadzeniem działalności wywozowej;
v) przedsięwzięcia, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub
klimat.
5) Akcelerator realizując projekt korzysta ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
6) Finansowanie udzielane zarówno dla Akceleratora jak i dla Grantobiorcy klasyfikowane jest
jako pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczorozwojową, w rozumieniu § 29 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 299);
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§2
DEFINICJE
1) NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytucja Pośrednicząca PO IR 2014-2020
2) PROJEKT/PROJEKT GRANTOWY - przedsięwzięcie pn. „Akcelerator Technologiczny Gliwice
- wsparcie projektów B+R w fazie proof of principle i proof of concept w celu ich komercjalizacji
i zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów” realizowane przez
Akcelerator, objęte wnioskiem o dofinansowanie udzielane przez NCBiR finansowane ze
środków w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczorozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” POIR 20142020.;
3) AKCELERATOR – Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
osoba prawna realizująca Projekt.
4) ZESPÓŁ AKCELERATORA – zespół osób zaangażowanych przez Akcelerator do realizacji
Projektu.
5) OKRES REALIZACJI PROJEKTU – okres od dnia rozpoczęcia Projektu do dnia zakończenia
Projektu określony w Umowie o dofinansowanie zawartej między NCBiR a Akceleratorem.
6) ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE – nowa technika lub nowy produkt lub nowa usługa lub nowy
sposób oferowania już istniejących produktów lub usług na rynku.
7) PROJEKT B+R – zespół zorganizowanych działań o charakterze naukowo - badawczym lub
badawczo – rozwojowym, służących osiągnięciu celu Projektu Grantowego, o potencjale
komercyjnym zarówno dla osób zaangażowanych w jego realizację jak i dla inwestorów
zainteresowanych komercjalizacją jego wyników, realizowany w fazie PoP lub w fazie PoC;
8) POMYSŁ – koncepcja, model biznesu prowadzenia działalności gospodarczej na bazie
Rozwiązania Innowacyjnego powstałego/rozwiniętego w wyniku realizacji Projektu B+R; opis
metody prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki której przedsiębiorstwo trwa na rynku i
realizuje swój cel.
9) POMYSŁODAWCA – osoba fizyczna lub podmiot prawny zgłaszający Pomysł na Projekt B+R
wykazujący potencjał do prowadzenia działalności gospodarczej na bazie Rozwiązania
innowacyjnego.
10) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POMYSŁU – zestandaryzowany formularz, na którym
Pomysłodawca zgłasza swój Pomysł do Akceleratora.
11) FORMULARZ OCENY POMYSŁU – lista kryteriów wraz ze sposobem oceny, na podstawie
której Zespół Akceleratora dokonuje weryfikacji zgłoszonych Pomysłów.
12) SPÓŁKA PORTFELOWA/PRZEDSIĘBIORCA – podmiot prawa handlowego, w którym udziały
obejmują Pomysłodawca, Akcelerator i ewentualnie inne podmioty, spełniający kryteria
mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy oraz warunki określone w Załączniku I do
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), prowadzący Projekt B+R mający
Polski Pierwiastek;
13) GRANTOBIORCA – Przedsiębiorca w formie spółki handlowej zajmujący się Projektem B+R,
otrzymujący Wsparcie oraz stanowiący przedmiot Inwestycji, wybrany zgodnie z art. 35 ust. 3
ustawy wdrożeniowej w ramach Projektu Grantowego;
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14) INWESTYCJA – inwestycja dokonywana przez Akcelerator w Grantobiorcę realizującego
Projekt B+R poprzez obejmowanie lub nabywanie Praw Udziałowych (akcje lub udziały lub ogół
praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej w spółkach osobowych) Grantobiorcy w zamian
za środki pieniężne pochodzące od Inwestorów;
15) DECYZJA INWESTYCYJNA – decyzja Komitetu Inwestycyjnego dotycząca kamieni milowych,
warunków i terminów (i) realizacji Projektu B+R z chwilą gdy łączny koszt Projektu B+R
ponoszony z Budżetu Operacyjnego przekracza 50.000 zł lub wedle przekonania Funduszu
koszt w wysokości 50.000 zł będzie na Projekt B+R poniesiony na (ii) Inwestycje lub (iii)
Wsparcie, której podjęcie powoduje, w przypadku braku sprzeciwu Przedstawiciela NCBR,
obowiązek działania zgodnie z nią po stronie Akceleratora;
16) KOMITET INWESTYCYJNY – organ opiniodawczo – doradczy, decyzyjny oraz nadzorujący
wykonywanie Projektu po stronie Akceleratora, którego Decyzje Inwestycyjne stanowić będą
prawny obowiązek dla Zarządu Akceleratora;
17) ETAP PoC | Proof-of-Concept – faza Projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji
pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i prace rozwojowe, których
wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub
przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT lub komercyjne
wykorzystanie wyniku Projektu B+R, zwykle realizowana przez prawnie wyodrębniony podmiot
dedykowany do realizacji Projektu B+R;
18) ETAP PoP | Proof-of-Principle – faza Projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji
Pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe, wstępna ocena potencjału Projektu B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego,
zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju Projektu B+R, której
realizacja możliwa jest m.in w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN,
instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) lub poprzez przez osoby fizyczne lub
dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy), której prowadzenie nie będzie
zasadniczo związane z odrębnym prawnie podmiotem dedykowanym do realizacji Projektu
B+R;
19) POLSKI PIERWIASTEK – dany podmiot posiada Polski Pierwiastek, jeżeli w trakcie trwania
Projektu Grantowego oraz Projektu B+R podmiot ten ma swoją siedzibę na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z centrum kompetencji zarządczych, oraz podmiot ten prowadzi
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Projekt B+R z zastrzeżeniem, że Komitet Inwestycyjny w
trybie Kluczowej Decyzji może uznać, że dany podmiot posiada Polski Pierwiastek;
20) UMOWA REGULUJĄCA ZASADY I WARUNKI DZIAŁANIA STRON W RAMACH ETAPU
PROOF-OF-PRINCIPLE – umowa pomiędzy Akceleratorem a Pomysłodawcą, która określa
zakres praw i obowiązków stron tej umowy w Etapie proof-of-principle;
21) UMOWA O WSPARCIE - umowa o powierzenie grantu w rozumieniu art. 35 ust. 6 ustawy
wdrożeniowej zawarta pomiędzy Akceleratorem działającym w imieniu Instytucji
Pośredniczącej na podstawie Pełnomocnictwa jako Beneficjentem, a Grantobiorcą, na
podstawie Decyzji Inwestycyjnej, na mocy której Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się
dokonać transferu Wsparcia do Przedsiębiorcy na warunkach w niej przewidzianych, z
zastrzeżeniem, że: (i) Fundusz nie otrzyma żadnych uprawnień wobec Przedsiębiorcy w
zamian za udzielenie Wsparcia (tj. nie obejmie akcji lub udziałów lub praw i obowiązków w
spółkach osobowych na podstawie Umowy o Wsparcie za udzielone Wsparcie), oraz (ii)
świadczenie z tytułu Wsparcia będzie udzielone Grantobiorcy nie wcześniej niż świadczenia z
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tytułu Inwestycji, oraz intensywność Wsparcia będzie nie większa niż 80% ogólnej kwoty
Wsparcia i Inwestycji;
22) UMOWA INWESTYCYJNA - umowa zawarta pomiędzy Akceleratorem działającym we
własnym imieniu, a Przedsiębiorcą lub podmiotem trzecim, w tym w szczególności zespołem
osób fizycznych regulująca warunki i zasady dokonywania przez Akceleratora Inwestycji w
Przedsiębiorcę lub Projekt B+R zgodnie z Decyzją Inwestycyjną Komitetu Inwestycyjnego;
23) REGULAMIN – niniejszy regulamin, to jest Regulamin naboru i oceny pomysłów oraz inwestycji
w spółki portfelowe przez Akcelerator w ramach Projektu.

§3
PROCEDURA ZGŁOSZENIA POMYSŁU I KWALIFIKACJI DO ETAPU PROOF-OFPRINCIPLE
1) Akcelerator prowadzi otwarty nabór pomysłów od dnia 1 stycznia 2016 roku.
2) Akcelerator na 30 dni przed planowanym zamknięciem naboru pomysłów umieści o tym
zamiarze informację na stronie internetowej Projektu: www.akceleratorgliwice.pl.
3) Pomysłodawca zgłasza Pomysł w formie pisemnej za pomocą Formularza Zgłoszeniowego
pomysłu, który można pobrać ze strony internetowej Projektu: www.akceleratorgliwice.pl lub
poprzez złożenie biznes planu, teasera inwestycyjnego/informacyjnego, prezentacji projektu,
które te dokumenty zawierają co najmniej informacje dotyczące: stanu zaawansowania prac
nad pomysłem, praw własności intelektualnej, poziomu innowacji oraz planowanego modelu
biznesowego.
4) Za zgłoszenie Pomysłu uważa się dostarczenie do siedziby Akceleratora lub na adres email
info@akceleratorgliwice.pl podpisanego Formularza Zgłoszeniowego pomysłu lub innego z
w/w dokumentów oraz ich tożsamej edytowalnej wersji elektronicznej.
5) Zgłoszony pomysł podlega wstępnej weryfikacji Pomysłu przez Zespół Akceleratora, który ma
prawo
a) odrzucić Pomysł bez podania przyczyny,
b) wezwać Pomysłodawcę drogą elektroniczną na wskazane w przesłanej dokumentacji
adres/adresy do uzupełnienia informacji,
c) poddać pomysł ocenie z wykorzystaniem Formularza oceny Pomysłu.
6) Zespół Akceleratora dokonuje weryfikacji pomysłu z wykorzystaniem Formularza oceny
Pomysłu wraz z przekazaniem rekomendacji dla Zarządu Akceleratora w sprawie kwalifikacji
Pomysłu do etapu Proof-of-Principle lub jego odrzuceniu. Akcelerator ma prawo wystąpić do
niezależnego eksperta, który z zachowaniem zasad poufności wykona na rzecz Akceleratora
wydania niezależnej opinii na temat Pomysłu.
7) Akcelerator informuje Pomysłodawcę w formie pisemnej o decyzji Zarządu Akceleratora w
sprawie kwalifikacji Pomysłu do etapu Proof-of-Principle lub jego odrzuceniu. Informacja
przekazywana jest drogą elektroniczną na adres/adresy wskazane w formularzu
zgłoszeniowym.
8) Powodem negatywnej oceny Pomysłu na etapie weryfikacji, o której mowa w pkt. 6) może być:
a) nie spełnienie któregokolwiek kryterium dostępowego,
b) nie uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych,
c) ryzyko pojawienia się konfliktu interesów z innymi projektami analizowanymi lub
realizowanymi przez Akcelerator.
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9) Decyzję o dopuszczeniu Pomysłu do Etapu Proof-of-Principle podejmuje Zarząd Akceleratora.
Od decyzji Zarządu Akceleratora nie przysługuje odwołanie.
10) W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Akceleratora w sprawie kwalifikacji Pomysłu do etapu
Proof-of-Principle, Zespół Akceleratora przechodzi do działań określonych w § 4, a dodatkowo,
na wniosek Zarządu (w szczególności w przypadku konieczności poniesienia kosztów analiz
zewnętrznych na etapie Proof-of-Principle powyżej 20.000,00 zł) przekazuje Pomysłodawcy
Umowę regulującą zasady i warunki działania Stron w ramach etapu Proof-of-Principle.
11) Nieprzyjęcie przez Pomysłodawcę warunków Umowy regulującej zasady i warunki działania
Stron w ramach etapu Proof-of-Principle lub jej niepodpisanie w wyznaczonym terminie jest
równoznaczne z odstąpieniem od dalszej współpracy z Akceleratorem.

§4
ETAP PROOF-OF-PRINCIPLE
1) Zespół Akceleratora spotyka się z Pomysłodawcą w celu doprecyzowania założeń związanych
z przyszłą realizacją Pomysłu. W wyniku tych działań Pomysłodawca przygotowuje model
biznesu oraz wstępne założenia finansowe w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
zgłoszeniowych Pomysłu, będące podstawą dalszych prac analitycznych i przedmiotem
opiniowania.
2) Akcelerator określa harmonogram Planu Badawczego (analiz) na etapie Proof-of-Principle
przedstawiający działania związane z analizami realizowanymi przez Zespół Akceleratora oraz
zamawianiem analiz i ekspertyz o charakterze technologicznym, prawnym i ekonomicznym, w
tym prac badawczych na poziomie Proof-of-Principle realizowanych przez niezależne podmioty
i/lub przez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe.
3) Akcelerator na potrzeby weryfikacji Pomysłu ma prawo zlecić niezależnym ekspertom
wykonanie opinii o innowacyjności i/lub ekspertyzy technologicznej, niezbędnej do dokonania
oceny wykonalności technologicznej.
4) Akcelerator wykonuje samodzielnie lub zleca niezależnemu podmiotowi wykonanie
fakultatywnych ekspertyz prawnych lub ekonomicznych.
5) Pomysłodawca zapewnia bieżące zaangażowanie w doprowadzeniu Pomysłu do gotowości
inwestycyjnej.
6) Prawa majątkowe do wyników analiz ekonomicznych, prawnych i technologicznych, jeżeli
zostały wykonane bez udziału/wkładu Pomysłodawcy w całości należą do Akceleratora.
7) Zespół Akceleratora spotyka się z Pomysłodawcą w celu omówienia wyników
przeprowadzonych analiz pod kątem oceny gotowości inwestycyjnej Pomysłu.
8) W przypadku otrzymania negatywnej opinii o innowacyjności i/lub ekspertyzy technologicznej
lub negatywnej opinii zawartej w ekspertyzach prawnych lub ekonomicznych, Zarząd
Akceleratora na wniosek Zespołu Akceleratora, może zdecydować o przerwaniu lub
zawieszeniu analizy Pomysłu na etapie Proof-of-Principle. Od decyzji Zarządu Akceleratora
nie przysługuje odwołanie. W przypadku podjęcia decyzji o przerwaniu analizy Pomysłu na
etapie Proof-of-Principle Zarządu Akceleratora wypowiada ze skutkiem natychmiastowym
Umowę regulującą zasady i warunki działania Stron w ramach etapu Proof-of-Principle.
9) Na bazie wyników analiz i rozmów między Zespołem Akceleratora a Pomysłodawcą,
zdefiniowany zostaje plan badawczy oraz plan pierwszych kamieni milowych rozwoju Projektu
B+R.
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10) Zespół Akceleratora spotyka się z Pomysłodawcą w celu omówienia przyszłego podziału praw
do Rozwiązania Innowacyjnego oraz założeń Term Sheet określającego warunki brzegowe
potencjalnej transakcji inwestycyjnej i stanowiącego bazę do dalszych negocjacji oraz
przygotowania Umowy Inwestycyjnej.
11) W przypadku zidentyfikowania przez Zespół Akceleratora konieczności wykonania dalszych
analiz technologicznych i/lub prawno-patentowych Zespół Akceleratora spotyka się z
Pomysłodawcą w celu omówienia i przygotowania Umowy na realizację prac B+R w ramach
etapu Proof-of-Principle, która regulować będzie prawa i obowiązki Akceleratora oraz
Pomysłodawcy, w tym podział praw do wyników planowanych do prowadzenia prac B+R.
12) W przypadku zidentyfikowania przez Zespół Akceleratora konieczności wykonania dalszych
analiz ekonomicznych, prawnych lub technologicznych niezbędnych do dokonania oceny
gotowości inwestycyjnej Pomysłu, opracowany Projekt B+R oraz warunki zaproponowane w
Term Sheet zostaną zaprezentowane Komitetowi Inwestycyjnemu celem uzyskania Decyzji
Inwestycyjnej wyrażającej zgodę na dalsze wydatkowanie środków na analizę Pomysłu z
Budżetu Operacyjnego. W przypadku negatywnej decyzji Komitetu Inwestycyjnego Zarząd
Akceleratora decyduje o przerwaniu lub zawieszeniu analizy Pomysłu na etapie Proof-ofPrinciple. Od decyzji Zarządu Akceleratora nie przysługuje odwołanie. W przypadku podjęcia
decyzji o przerwaniu analizy Pomysłu na etapie Proof-of-Principle Zarządu Akceleratora
wypowiada ze skutkiem natychmiastowym Umowę regulującą zasady i warunki działania Stron
w ramach etapu Proof-of-Principle.
13) Kluczowymi kryteriami oceny gotowości inwestycyjnej będą:
a) wykonalność technologiczna (znajomość stanu techniki, potrzeby technologiczne),
b) wykonalność prawna (swoboda poruszania się w zakresie własności intelektualnej),
c) wykonalność rynkowa (wielkość rynku, chłonność rynku, dostęp do rynku),
d) wykonalność finansowa (zapotrzebowanie na środki, zwrot z inwestycji, planowane
przepływy pieniężne),
e) wykonalność organizacyjna (zdolność do utworzenia struktury kapitałowej i zarządczej
Spółki portfelowej).
14) W przypadku otrzymania w Etapie Proof-of-Principle
negatywnych wyników analiz
zewnętrznych i/lub dokonywanych analiz i opinii przez Zespół Akceleratora dotyczących
wykonalności technologicznej lub prawnej lub rynkowej lub finansowej lub organizacyjnej, która
wskazuje na uzasadnione zagrożenie skutecznego doprowadzenia Pomysłu do gotowości
inwestycyjnej a następnie do powołania Spółki portfelowej, Zarząd Akceleratora na wniosek
Zespołu Akceleratora i po jego zaopiniowaniu przez Komitet Inwestycyjny (w przypadku, kiedy
była podjęta Decyzja Inwestycyjna), może zdecydować o przerwaniu lub zawieszeniu analizy
Pomysłu na etapie Proof-of-Principle. Od decyzji Zarządu Akceleratora nie przysługuje
odwołanie. W przypadku podjęcia decyzji o przerwaniu analizy Pomysłu na etapie Proof-ofPrinciple Zarządu Akceleratora wypowiada ze skutkiem natychmiastowym Umowę regulującą
zasady i warunki działania Stron w ramach etapu Proof-of-Principle.
15) Na bazie wyników zrealizowanych prac zgodnie z określonym w etapie Proof-of-Principle
harmonogramem planu badawczego i rozmów między Zespołem Akceleratora a
Pomysłodawcą, dopracowany zostaje modelu biznesu i/lub komercjalizacji dla przyszłej spółki
ujęty w biznes planie zawierającym w szczególności harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
Program B+R działań planowanych do realizacji w etapie Proof-of-Concept.
16) Na podstawie wyników analiz oraz ustaleń określonych w Term Sheet, Zespół Akceleratora
wraz z Pomysłodawcą przygotowują pakiet informacji wraz z prezentacja Pomysłu, która
7

obejmuje model biznesowy oraz niezbędne wskaźniki rzeczowe i finansowe oraz określone
zasady i warunki działania przyszłej Spółki portfelowej dla realizacji etapu Proof-of-Concept.
Pakiet informacyjny przekazywany jest do Komitetu Inwestycyjnego.
17) Komitet Inwestycyjny na bazie otrzymanych informacji oraz opcjonalnie prezentacji pomysłu
przeprowadzonej przez Pomysłodawców w trakcie posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego
podejmuje Decyzję Inwestycyjną lub kieruje Pomysł do dalszych analiz i/lub uzupełnień lub
odrzuca Pomysł. Zarząd Akceleratora informuje Pomysłodawcę w formie pisemnej o decyzji
Komitetu Inwestycyjnego. Od decyzji o odrzuceniu Pomysłu nie przysługuje odwołanie. W
przypadku decyzji o odrzuceniu Pomysłu Zarządu Akceleratora wypowiada ze skutkiem
natychmiastowym Umowę regulującą zasady i warunki działania Stron w ramach etapu Proofof-Principle.
18) W przypadku skierowania przez Komitet Inwestycyjny Pomysłu do dalszych analiz i/lub
uzupełnień Zespół Akceleratora wraz z Pomysłodawcą przygotowują niezbędne uzupełnienia i
analizy zgodnie z zaleceniami Komitetu Inwestycyjnego, a po ich wykonaniu Pomysł ponownie
trafia pod obrady Komitetu Inwestycyjnego.
19) W przypadku podjęcia przez Komitet Inwestycyjny pozytywnej Decyzji Inwestycyjnej Zespół
Akceleratora wraz z Pomysłodawcą przygotowują Umowę Inwestycyjną, która obejmuje
niezbędne wskaźniki rzeczowe i finansowe oraz określa zasady i warunki powoływania i
funkcjonowania Spółki Portfelowej.
20) Akcelerator i Pomysłodawca oraz jeśli dotyczy inne podmioty podpisują Umowę Inwestycyjną.

§5
ETAP INWESTYCJI
1) Po podpisaniu Umowy Inwestycyjnej, w terminach i na zasadach w niej wskazanych założyciele
powołują Spółkę portfelową.
2) Udziały w Spółce portfelowej opłacone i objęte zostają w następujący sposób:
a) Akcelerator obejmuje poniżej 50% udziałów przeznaczając na ten cel środki z posiadanego
budżetu inwestycyjnego.
b) Kapitał dotyczący pozostałej części udziałów pokrywany jest środkami pieniężnymi lub
aportem przez pozostałych założycieli.
3) Wartości materialne i niematerialne oraz środki trwałe powstałe w etapie Proof-of-Principle
(jeśli występują) są wnoszone do Spółki Portfelowej przez Akcelerator według ich wartości w
dniu nabycia/wytworzenia.
4) Po powołaniu Spółki Portfelowej, Akcelerator i Spółka Portfelowa podpisują Umowę o
Wsparcie.

§6
MONITORING I WYJŚCIE Z INWESTYCJI
1) Preferowany okres inwestycji Akceleratora w Spółce portfelowej powinien wynosić od 2 lat do
7 lat. Każdorazowo okres inwestycji będzie dostosowany do danego Pomysłu i określony w
Umowie Inwestycyjnej.
2) W celu wykonywania nadzoru właścicielskiego przez Akceleratora w umowie Spółki portfelowej
zagwarantowana zostanie możliwość desygnowania przez Akcelerator odpowiedniej ilości
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

przedstawicieli w organie nadzorczym Spółki portfelowej, gwarantującej posiadanie większości
głosów.
W celu wykonywania nadzoru menedżerskiego przez Akcelerator dopuszcza się
zagwarantowanie w umowie Spółki portfelowej możliwości desygnowania przez Akcelerator co
najmniej jednego przedstawiciela w organie zarządzającym Spółką portfelową.
W umowie Spółki portfelowej, Akcelerator może zobowiązać Pomysłodawcę do okresowego
zakazu sprzedaży posiadanych przez niego udziałów (Lock-up) oraz stosować prawo
pociągnięcia (Drag Along).
Akcelerator przez swoją reprezentację w organach Spółki portfelowej zapewni monitoring i
wsparcie w zakresie:
a) sprawności i efektywności zarządzania Spółką portfelową,
b) optymalizacji struktury organizacyjnej,
c) realizacji strategii rozwoju,
d) spraw finansowych,
e) montażu finansowego w przypadku zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie
kolejnego etapu inwestycji,
f) przygotowania do wyjścia ze spółki portfelowej.
Akcelerator wykonuje zadania monitoringu i kontroli realizacji Projektu B+R finansowanego w
ramach Umowy o Wsparcie zgodnie z jej zapisami oraz obowiązkami nałożonymi przez zasady
wydatkowania środków zgodne z PO IR 2014-2020 oraz NCBR.
Prawa Akceleratora wymienione w pkt. 2-4 mogą także zostać przyznane innym udziałowcom
Spółki portfelowej.
Wyjście Akceleratora z inwestycji może być dokonane przez:
a) sprzedaż udziałów innym udziałowcom Spółki portfelowej,
b) sprzedaż udziałów strategicznemu inwestorowi branżowemu lub finansowemu,
c) sprzedaż udziałów menedżerom Spółki portfelowej,
d) każdy inny dopuszczalny prawem sposób, włącznie z likwidacją Spółki portfelowej.
Akcelerator może podjąć decyzję dotyczącą wyjścia z inwestycji m.in. w następujących
przypadkach:
a) realizacji założonych celów ekonomicznych określonych w Umowie Inwestycyjnej,
b) realizacji założonych wskaźników finansowych, od których Akcelerator uzależnił swoje
wejście kapitałowe,
c) złożenia oferty odkupu udziałów Spółki portfelowej od Akceleratora przez Pomysłodawcę
lub innych inwestorów, gwarantującej Akceleratorowi osiągnięcie założonych celów
inwestycyjnych,
d) wystąpienia czynników i przesłanek zwiększających ryzyko inwestycyjne,
e) wystąpienia istotnych rozbieżności w efektach działań Spółki Portfelowej względem
przyjętych założeń, celem ochrony pozostałych w Spółce Portfelowej środków finansowych.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Niniejszy tekst jednolity Regulaminu jest zatwierdzony przez Zarząd Akceleratora z dniem 1
stycznia 2016 roku i wchodzi w życie z tym dniem.
2) Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Projektu oraz udostępniany w siedzibie
Akceleratora, przy ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, pokój 1.11
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3) Interpretacja zapisów Regulaminu, w przypadku wątpliwości, jest wyłącznym prawem
Akceleratora.
4) W sytuacji dokonywania tłumaczeń Regulaminu, wiążącą jest polska wersja językowa.
5) Regulamin może podlegać aktualizacjom lub uzupełnieniom. Zmiany dokonane w niniejszym
Regulaminie są publikowane na stronie internetowej Projektu i wchodzą w życie w ciągu 7 dni
po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Akceleratora.
6) Sądem właściwym do rozpatrywania spraw związanych ze stosowaniem Regulaminu jest sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Akceleratora.
7) Akcelerator zobowiązuje się do zachowania poufności przed nieuprawnionym ujawnieniem
informacji dotyczących wszelkich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na zasadach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
(przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Akcelerator Technologiczny Gliwice ASI
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Konarskiego 18C. Cała treść obowiązku
informacyjnego
znajduje
się
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
www.akceleratorgliwice.pl.

Załączniki:

1) Formularz zgłoszeniowy
2) Formularz oceny Pomysłu
3) Wzór umowy regulującej zasady i warunki działania Stron w ramach etapu Proof-of-Principle
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