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Słownik pojęć i skrótów użytych w Regulaminie: 

Branże preferowane – branże wspierane w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, tj. ICT, automatyka, 

robotyka, biotechnologia, ochrona środowiska oraz przemysły kreatywne rozumiane jako design, multimedia, 

architektura, wzornictwo przemysłowe. 

Formularz aplikacyjny – dokument opisujący Projekt biznesowy zgłoszony do Programu Akceleracji. 

Innowacja – wszelkie działanie jednostki ludzkiej, bądź grupy ludzi, uznane przez ogół za nowość w stosunku do stanu 

poprzedniego lub znaczące ulepszenie. Działania te mogą dotyczyć wszystkich zjawisk i obszarów mających na celu 

realizację i oczekiwania zmian potrzeb ludzkich, które ostatecznie przynoszą skutki i rozwiązania korzystne dla wszystkich 

lub określonej grupy odbiorców. Działania innowacyjne odnoszą się między innymi do nowych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, informatycznych, ekologicznych, organizacyjnych, socjologicznych, logistycznych, marketingowych, 

ekonomicznych, kulturowych oraz usługowych w szerokim tego słowa znaczeniu i dotyczą wszystkich obszarów 

działalności ludzkiej. Warunkiem bezwzględnym na określenie działania innowacyjnym jest możliwość jego realizacji i 

wdrożenia. 

Komisja Weryfikacyjna (Komisja) – komisja powołana przez Dyrektora PPNT Gdynia, której celem jest ocena i selekcja 

Projektów zgłoszonych do Programu Akceleracji. Komisja składa się z dwóch ekspertów zewnętrznych oraz zespołu Strefy 

Startup Gdynia. Komisja każdemu projektowi przypisuje dwie oceny ekspertów oraz jedną, uśrednioną ocenę zespołu 

Strefy Startup Gdynia. W oparciu o sumę przyznanych ocen dla każdego projektu, Komisja ustala ranking projektów i 

wybiera projekty przyjęte do Programu Akceleracji. 

Lider Projektu (Lider) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba upoważniona do reprezentowania 

podmiotu, aplikującego do Programu Akceleracji; co do zasady działająca na rynku nie dłużej niż 60 m-cy (licząc od dnia 

zarejestrowania w odpowiednich ewidencjach lub rejestrach). 

Organizator Programu Akceleracji - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia (PPNT Gdynia). 

Pomysłodawca – autor lub współautor pomysłu, który jest jednocześnie Liderem lub członkiem Zespołu zgłaszanego 

Projektu.  

Program Akceleracji (Program) – program wsparcia rozwoju Projektów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

Projektów o charakterze innowacyjnym. 

Projekt – pomysł biznesowy zgłoszony do Programu Akceleracji. 

Startup –  organizacja stworzona w celu wykreowania nowego produktu lub usługi w otoczeniu wielkiej niepewności (wg 

Erica Riesa) i znalezienia takiego modelu biznesowego, który jest powtarzalny i skalowalny (wg Steve’a Blanka). 

Uczestnik Programu Akceleracji – Lider lub Lider i Zespół przyjęty do Programu Akceleracji i rozwijający Projekt.  

Zespół projektowy (Zespół) – osoba lub osoby wskazane przez Lidera w Formularzu aplikacyjnym w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji Projektu. 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PPNT Gdynia nr………… z dnia ……………….. roku 

1 

 

§1 ORGANIZATOR I CELE PROGRAMU 

1. Program Akceleracji organizowany jest przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, sekcję Strefa 

Startup Gdynia, zwany dalej Organizatorem. 

2. Celem Programu Akceleracji jest pobudzenie rozwoju lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości przez 

wsparcie Uczestników w rozwijaniu Projektów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem Projektów 

o charakterze innowacyjnym. 

3. Program Akceleracji odbywa się cyklicznie (do 2 edycji w roku). Termin naboru i harmonogram danej edycji 

Programu Akceleracji będą każdorazowo podawane w ogłoszeniu o naborze. 

4. Czas trwania danej edycji Programu Akceleracji wynosi 3 miesiące. Dopuszcza się w uzasadnionych 

przypadkach możliwość wydłużenia Programu o maksymalnie 3 miesiące, bez zmiany zakresu wsparcia, pkt  

1) do 3)  niniejszego paragrafu. 

5. Do danej edycji Programu Akceleracji zostanie zakwalifikowanych do 10 Projektów, najwyżej ocenionych 

przez Komisję Weryfikacyjną.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby Projektów przyjętych do danej 

edycji Programu Akceleracji.   

7. W trakcie trwania Programu Akceleracji, Organizator zapewnia Uczestnikom: 

1) udział w warsztatach/spotkaniach wskazanych w harmonogramie danej edycji Programu Akceleracji, 

2) mentoring w wymiarze do 10 godzin przypadających na złożony Projekt, 

3) dostęp do coworkingu w wymiarze 160 godzin przypadających na złożony Projekt (do wykorzystania 

w okresie trwania Programu), 

4) gwarancję udziału Lidera w innych wydarzeniach organizowanych przez Strefę Startup Gdynia, 

5) prezentację Projektu przed ekspertami podczas Demo Day na koniec Programu Akceleracji, 

z możliwym udziałem pozostałych Uczestników Programu i innych zaproszonych przez Organizatora 

osób. W trakcie Demo Day eksperci, powołani przez Organizatora, oceniają projekty biorące udział w 

Programie oraz rekomendują do 2 projektów do otrzymania nagrody:  

1.1) I miejsce - bezpłatne korzystanie ze stanowiska pracy w Strefie Startup Gdynia (coworking) w 

PPNT Gdynia w wymiarze 12 pakietów UP (po 160 godzin każdy) przez okres 12 miesięcy – pod 

warunkiem możliwości otrzymania pomocy de minimis,  

1.2) II miejsce - bezpłatne korzystanie ze stanowiska pracy w Strefie Startup Gdynia (coworking) PPNT 

Gdynia w wymiarze 6 pakietów UP (po 160 godzin każdy) przez 6 miesięcy - warunkiem 

możliwości otrzymania pomocy de minimis. 

8. Elementy wymienione w ust. 7 pkt  1)  do  5)  stanowią jedną spójną całość, składającą się na Program 

Akceleracji i nie mogą być traktowane rozłącznie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród, o których mowa w ust. 7, pkt. 5), ppkt 1.1) oraz 

1.2). 

10. Miejscem realizacji Programu Akceleracji jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, al. Zwycięstwa 

96/98, 81 - 451 Gdynia. 

11. Organizator nie zapewnia środków finansowych na realizację Projektu zgłoszonego do Programu 

Akceleracji. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

1. Do Programu Akceleracji może zgłosić się każda pełnoletnia osoba fizyczna, prowadząca działalność 

gospodarczą, zespół pełnoletnich osób fizycznych, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą lub 
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podmiot, który rozpoczął działalność gospodarczą, co do zasady, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed 

ogłoszeniem naboru do Programu Akceleracji. 

2. Zgłoszony Projekt musi dotyczyć jednej z branż preferowanych. 

3. Zgłoszenie do Programu następuje poprzez złożenie Formularza aplikacyjnego na zasadach określonych 

w § 3 ust. 1 pkt 1) ppkt 1.1). 

4. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania się do Programu, po uzyskaniu oceny kwalifikującej do udziału w 

Programie, jest spełnienie wymogów koniecznych do otrzymania pomocy de minimis. 

5. Udział w wydarzeniach, o których mowa w  § 1, ust. 7, pkt  1), 2) oraz 5) jest obowiązkowy. Nie jest możliwy 

udział wyłącznie w jednym wybranym elemencie wskazanym w § 1 ust. 7. 

6. Podczas uczestnictwa we wszystkich działaniach, o których mowa w  § 1 ust. 7 pkt  1), 2), 5) każdy Projekt 

winien być reprezentowany przez minimum jednego Członka Zespołu lub Lidera Projektu. W sytuacjach 

losowych Organizator dopuszcza możliwość akceptacji nieobecności podczas warsztatów i spotkań 

wymienionych w § 1 ust. 7 pkt 1), po uzyskaniu od Lidera stosownego uzasadnienia nieobecności. 

Dopuszczalna maksymalna liczba godzin nieobecności nie może przekroczyć 20% łącznego wymiaru 

godzinowego warsztatów wskazanych w § 1 ust. 7 pkt 1).W przypadku nie przestrzegania zapisów niniejszego 

Regulaminu oraz w przypadku przekroczenia limitu nieobecności wskazanego w ust. 6, Lider (a wraz z nim 

Zespół, jeśli Projekt realizowany jest zespołowo) może zostać usunięty z Programu Akceleracji ze skutkiem 

natychmiastowym.  

7. W przypadku nie przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu przez Zespół lub rezygnacji Zespołu z 

udziału w Programie Akceleracji, nie zwalnia to Lidera z udziału w Programie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Lidera do zwrotu kosztów udziału w Programie Akceleracji w 

przypadku, gdy: 

1) Lider zrezygnuje z udziału w Programie, na każdym jego etapie, 

2) Organizator usunie Lidera  z Programu Akceleracji, z winy Lidera, w szczególności w sytuacji kiedy Lider 

naruszy przepisy niniejszego Regulaminu lub zaistnieją zdarzenia, wynikające z celowych działań lub 

zaniechań Lidera, uniemożliwiające realizację Projektu, 

3) Lider odmówi prezentacji Projektu przed ekspertami podczas Demo Day. 

9. Uczestnik przystępując do Programu Akceleracji: 

1) akceptuje zapisy Regulaminu przestrzeni coworkingu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym 

Gdynia, 

2) akceptuje zapisy Regulaminu udziału w wydarzeniach organizowanych w Strefie Startup Gdynia przez 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, 

Uwaga: Brak akceptacji Regulaminów będzie skutkował niemożliwością udziału w Programie Akceleracji 

Startup Wanted (załącznik nr 3R do regulaminu). 

10. Uczestnik przystępując do Programu Akceleracji przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu oznacza 

udzielenie nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju 

zapisu wizerunku Uczestnika Programu oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego 

wizerunku i głosu w związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez PPNT 

Gdynia. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu. 

11. Uczestnik przystępując do Programu Akceleracji oświadcza (dot. Pomysłodawcy/Pomysłodawców), że 

Projekt oraz elementy Projektu będące przedmiotem realizacji w ramach Programu Akceleracji nie naruszają 

praw osób trzecich  i przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń kierowanych 

wobec Organizatora, a powstałych w związku z naruszeniem wyżej wymienionych praw - wzór oświadczenia 

stanowi załącznik 2R - Oświadczenie Pomysłodawcy. 
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§3 ETAPY ORAZ CZAS TRWANIA PROGRAMU 

1. Program Akceleracji składa się z 3 etapów: 

1) I etap – nabór do Programu Akceleracji (złożenie Formularza aplikacyjnego). 

1.1) Wypełniony przez Lidera Formularz aplikacyjny, którego wzór stanowi załącznik 1R – Wzór 

Formularza aplikacyjnego do niniejszego Regulaminu, należy dostarczyć, nie później niż do dnia 

określonego w harmonogramie Programu: 

a) osobiście na adres: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 

81 - 451 Gdynia, Strefa Startup Gdynia (Budynek III, 1. piętro) lub; 

b) przesyłką pocztową na adres: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, 

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „STARTUPS WANTED - Formularz 

aplikacyjny” lub; 

c) elektronicznie e-mailem na adres: startup@ppnt.gdynia.pl w tytule wiadomości wpisując 

„STARTUPS WANTED – Formularz aplikacyjny”. 

Decyduje data wpływu Formularza aplikacyjnego do siedziby Organizatora lub na adres e-mail. 

1.2) Przesłanie Formularza aplikacyjnego do Organizatora Konkursu jest tożsame z akceptacją 

Regulaminu oraz zgłoszeniem udziału na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2) II etap – ocena formalna i merytoryczna oraz wyłonienie Uczestników Programu Akceleracji przez 

Komisję Weryfikacyjną. 

1.1) Formularz aplikacyjny oceniany będzie pod względem formalnym przez Komisję Weryfikacyjną, 

powołaną Zarządzeniem Dyrektora PPNT Gdynia. 

1.2) W przypadku wystąpienia braków formalnych, Komisja wezwie Lidera Projektu do ich 

uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.  

1.3) Brak złożenia przez Lidera Projektu uzupełnień skutkuje odrzuceniem Formularza ze względów 

formalnych.  

1.4) Formularze, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, poddane zostaną ocenie merytorycznej  

przez Komisję Weryfikacyjną. 

1.5) Organizator opublikuje na stronie internetowej www.ppnt.pl listę Projektów wstępnie 

zakwalifikowanych do Programu Akceleracji.  

1.6) Liderzy Projektów, którzy zakwalifikują się do Programu, są zobowiązani do złożenia 

dokumentów dotyczących pomocy de minimis.  

1.7) Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów Liderzy Projektów zostaną ostatecznie 

przyjęci do Programu Akceleracji. 

1.8) Wyniki są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

3) III etap – realizacja Programu Akceleracji. Program Akceleracji będzie realizowany poprzez: 

1.1) Złożenie podpisanych oświadczeń, o których mowa w §2, ust. 10 pkt 4) - 6). 

1.2) Udział w warsztatach/spotkaniach. 

1.3) Udział w mentoringu w łącznym wymiarze do 10 godzin. 

1.4) Przygotowanie prezentacji Projektu. 

1.5) Prezentacja projektu na Demo Day.  

1.6) Przyznanie nagrody przez Organizatora, o której mowa w §1 ust. 7 pkt 5), z zastrzeżeniem §1 ust. 

9.  
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§4 KRYTERIA OCENY 

1. Ocena formalna zgłoszonego Projektu, o którym mowa w § 3, ust. 1 pkt 2)  odbywa się na podstawie 

następujących kryteriów:  

1) spełnienia wymagań, o których mowa w §2 ust. 1 - 3. 

2) Formularz Aplikacyjny jest zgodny z obowiązującym wzorem i złożony z zasadami określonymi 

w  § 3 ust. 1,   pkt 1), ppkt 1.1). 

2. Ocena merytoryczna Projektów złożonych w I etapie odbywa się na podstawie następujących kryteriów 

i zgodnie z poniższą punktacją: 

1) Wypełnienie wniosku: 

1 punkt – Wniosek został wypełniony, ale zawarte w nim informacje nie są pełne  

2 punkty – Wniosek został wypełniony i zawiera pełną informację nt. Projektu 

3 punkty – Wniosek został wypełniony, zawiera pełną informację nt. Projektu, a także dodatkowe 

informacje nt. Projektu  

2) Komplementarność posiadanej wiedzy i doświadczenia z dziedziną projektu:    

0 – Brak komplementarności wiedzy i doświadczenia z przedmiotem Projektu 

1 – Tak, wykazano komplementarność wiedzy i doświadczenia Lidera Projektu z przedmiotem Projektu 

2 – Tak, wykazano komplementarność wiedzy i doświadczenia Lidera Projektu oraz Członka/-ów 

zespołu z przedmiotem Projektu   

3) Koszty wdrożenia:    

0 – Brak wskazania rodzaju i/lub wysokości kosztów 

1 – Podano rodzaj kosztów, ale bez wskazania podstawy ich  oszacowania 

2 – Podano rodzaj kosztów i podstawę ich oszacowania  

4) Skalowalność projektu: 

0 – Nie 

1 – Tak 

5) Wyróżnienie projektu biznesowego na tle konkurencji: 

0 – Nie wskazano rozwiązań konkurencyjnych  lub nie uzasadniono braku konkurencji 

1 – Wskazano rozwiązania konkurencyjne lub uzasadniono brak konkurencji 

2 – Wskazano rozwiązania konkurencyjne lub uzasadniono brak konkurencji oraz opisano przewagi 

konkurencyjne  

6) Czy projekt  zgłoszony do Programu jest realizowany przez zespół, składający się z min. 2 osób?  

0 – Nie 

1 – Tak 

7) Innowacyjność:  

0 – Projekt nie jest innowacyjny 

1 – Projekt posiada potencjał innowacyjny 

2 – Projekt jest innowacyjny  

8) Ogólna ocena pomysłu - Skala od 1-5 – ogólna ocena eksperta nt. projektu (1 - słaba ocena, 5 - wysoka 

ocena). 

3. Organizator nie udziela informacji o liczbie uzyskanych przez dany Projekt punktów, jak również nie 

udostępnia kart oceny formalnej i merytorycznej. 
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§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat związanych ze wsparciem, o którym mowa w  § 1 ust. 7 pkt 1) do 5).  

2. Udzielone wsparcie, o którym mowa w  § 1 ust. 7. pkt 1) do 3) stanowi pomoc de minimis świadczoną przez 

PPNT Gdynia na rzecz Lidera Projektu.   

3. Rozliczenia udzielonego wsparcia, o którym mowa w  § 1 ust. 7. pkt 1), 2), 3) oraz 5) w zakresie podatku 

dochodowego dokona Lider Projektu. 

4. Regulamin Programu Akceleracji, wzór Formularza Aplikacyjnego oraz Harmonogram danej edycji Programu 

Akceleracji dostępne są na stronie www.ppnt.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

Załączniki: 

- Załącznik 1R – Wzór Formularza aplikacyjnego; 

- Załącznik 2R – Oświadczenie Pomysłodawcy; 

- Załącznik 3R – Oświadczenie Uczestnika Programu. 

 

 


