REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ŚWIĘTOKRZYSKI INKUBATOR TECHNOLOGII S.A.

realizowanego w ramach działania 3.1. „Inicjowanie działalności innowacyjnej” osi priorytetowej
3 „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
§1
Definicje
1. Ekspert - osoba posiadająca doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu jednej lub kilku
wymienionych dziedzin wiedzy, tj.: chemii, medycyny, biotechnologii, odnawialnych źródeł energii,
ochronny środowiska, fizyki oraz inżynierii materiałowej w przemyśle oraz usługach lub z zakresu
innych dziedzin wiedzy na warunkach określonych w Regulaminie, współpracująca z Inkubatorem w
procesie inkubacji Innowacyjnych Pomysłów;
2. Formularz Zgłoszeniowy - dokument zawierający podstawowe informacje o zgłoszonym
Innowacyjnym Pomyśle stanowiący podstawę do przeprowadzenia analizy wstępnej Innowacyjnego
Pomysłu, dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.switsa.pl;
3. Inkubator - Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach - podmiot realizujący
Projekt w ramach działania 3.1. „Inicjowanie działalności innowacyjnej” osi priorytetowej 3 „Kapitał
dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;
4. Innowacyjny Pomysł - przedstawiony przez Pomysłodawcę pomysł oparty na zastosowaniu
technologii z zakresu jednej lub kilku wymienionych dziedzin wiedzy: chemii, medycyny,
biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, ochronny środowiska, fizyki oraz inżynierii materiałowej
w przemyśle oraz usługach lub z zakresu innych dziedzin wiedzy na warunkach określonych w
Regulaminie, mający być przedmiotem innowacyjnej działalności nowopowstałej spółki prawa
handlowego;
5. Kierownik Projektu - Członek Zarządu Inkubatora kierujący pracami nad Projektem;
6. Koinwestor - podmiot nabywający udziały lub akcje w kapitale zakładowym Spółek;
7. Komitet Inwestycyjny - zespół osób składający się z Kierownika Projektu, Analityka Finansowego
oraz Eksperta ds. Inwestycji kapitałowych;
8. PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
9. Partner - ZEN CAPITAL ONE sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie - podmiot udzielający
wsparcia Inkubatorowi zarówno na etapie pozyskiwania Innowacyjnych Pomysłów do Preinkubacji,
jak również na etapie przeprowadzenia Preinkubacji;
10. Preinkubacja - etap Projektu, którego celem jest sprawdzenie zasadności rozpoczęcia działalności
gospodarczej w oparciu o zgłoszony Innowacyjny Pomysł;

11. Projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 3.1. „Inicjowanie działalności
innowacyjnej” osi priorytetowej 3 „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013;
12. Pomysłodawca - osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub
osoba uprawniona do występowania w imieniu zespołu osób fizycznych lub przedsiębiorstwa, będąca
autorem (współautorem), właścicielem (współwłaścicielem) Innowacyjnego Pomysłu, uprawniona
do dysponowania nim oraz do dokonania zgłoszenia Innowacyjnego Pomysłu do Inkubatora,
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
13. Spółka - nowo zawiązana spółka prawa handlowego, w ramach której realizowany jest Innowacyjny
Pomysł;
14. Wejście kapitałowe - dokonanie inwestycji w nowo utworzone spółki prawa handlowego utworzone
w wyniku Preinkubacji poprzez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tychże podmiotach;
15. Wyjście kapitałowe - zbycie akcji lub udziałów przez Inkubator w celu pozyskania środków
na prowadzenie dalszej działalności związanej z inwestowaniem w Innowacyjne Pomysły;
16. Zespół Ekspertów - zespół ekspertów stanowiących wsparcie decyzyjne Kierownika Projektu
lub Komitetu Inwestycyjnego.
§2
Postanowienia ogólne
1. Inkubator prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju jednakże w swojej działalności skupia
się głównie na współpracy z osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami z województwa
świętokrzyskiego.
2. Inkubator prowadzi aktywne działania w celu poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów,
w szczególności poprzez przeprowadzanie oraz udział w kampaniach informacyjnych, konferencjach,
seminariach, a także poprzez pozyskiwane kontakty w środowiskach naukowych i akademickich,
jak również kontakty z funduszami ventures capital oraz private equity.
3. Inkubator realizuje Projekt w ramach działania 3.1. „Inicjowanie działalności innowacyjnej”
osi priorytetowej 3 „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013.
4. Projekty realizowane będą w następujących etapach:
a) poszukiwanie Innowacyjnych Pomysłów;
b) Preinkubacja;
c) Wejście kapitałowe;
d) Wyjście kapitałowe.
5. Niniejszy Regulamin, określa w szczególności:
a) cele i zasady działania Inkubatora;
b) zasady zgłaszania Innowacyjnego Pomysłu do Inkubatora;

c) kryteria selekcji oraz sposób oceny Innowacyjnego Pomysłu;
d) cele i zasady Preinkubacji;.
e) zasady dotyczące Wejścia kapitałowego;
f)

zasady dotyczące Wyjścia kapitałowego.
§3
Cele Inkubatora

1. Głównym celem Inkubatora jest wspieranie procesu tworzenia oraz zawiązywania innowacyjnych
przedsiębiorstw, które dzięki pomocy i doświadczeniu Inkubatora osiągać mają stabilną pozycję
rynkową umożliwiającą samodzielne utrzymanie na rynku przez wiele lat.
2. Cel, o którym mowa w ust.1 jest realizowany w szczególności poprzez identyfikację oraz wsparcie
Innowacyjnego Pomysłu.
3. Wszelki zysk osiągnięty przez Inkubator zostanie przeznaczony na cele zgodne z zadaniami
realizowanymi przez PARP.
4. Strategia

Inkubatora,

zakłada

wyszukiwanie

i

pozyskiwanie

Innowacyjnych

Pomysłów,

a po przeprowadzeniu Preinkubacji - dokonanie w wybrane Innowacyjne Pomysły Wejścia
kapitałowego - a następnie przeprowadzenie Wyjścia kapitałowego zgodnie z zasadami opisanymi w
§9 Regulaminu.
§4
Zasady działania Inkubatora
1. Działalność Inkubatora polega na poszukiwaniu oraz komercjalizacji Innowacyjnych Pomysłów.
2. Pracami Inkubatora zarządza Kierownik Projektu, który wraz z Komitetem Inwestycyjnym
oraz z Zespołem Ekspertów odpowiedzialny jest za realizację Projektu począwszy od pozyskania
Innowacyjnych Projektów, Preinkubację oraz Wejście kapitałowe i Wyjście kapitałowe Inkubatora.
3. Kierownik Projektu razem z Analitykiem Finansowym oraz Ekspertem ds. Inwestycji kapitałowych
tworzą Komitet Inwestycyjny.
4. Komitetem Inwestycyjnym kieruje Kierownik Projektu.
§5
Zasady zgłaszania Innowacyjnego Projektu do Inkubatora
1. Inkubator

przeprowadza

nabór

Innowacyjnych

Pomysłów

w

trybie

ciągłym,

głównie

za pośrednictwem strony internetowej: www.switsa.pl.
2. W ramach prowadzonej działalności Inkubator będzie poszukiwał Innowacyjnych Pomysłów
w środowiskach akademickich oraz naukowych w szczególności poprzez organizację konkursów na

najlepsze Innowacyjne Pomysły jak również poprzez udział w konferencjach oraz szkoleniach
branżowych z zakresu zainteresowania Inkubatora, jak również w ramach współpracy z funduszami
ventures capital oraz private equity.
3. Pomysłodawca, zamierzający wziąć udział w Projekcie wnioskuje o Preinkubację Innowacyjnego
Pomysłu, wypełnia i wysyła Formularz Zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej
Inkubatora: www.switsa.pl. Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik do Regulaminu.
4. W Formularzu Zgłoszeniowym Pomysłodawca powinien zaprezentować istotę Innowacyjnego
Pomysłu. W szczególności Pomysłodawca powinien przekazać Inkubatorowi następujące informacje:
a.

podstawowe informacje o Pomysłodawcy;

b. opis technologii i obszarów jej zastosowania albo opis procesu i obszarów jego zastosowania;
c. wskazanie jakie potrzeby zaspokaja dana technologia albo proces;
d. opis innowacyjności technologii albo procesu;
e. określenie rynków docelowych i odbiorców;
f.

opis rozwiązań konkurencyjnych w stosunku do technologii albo procesu, istniejących na rynku;

g. stan zaawansowania (gotowości) technologii albo procesu;
h. stan prawny technologii albo procesu;
i.

założenia Pomysłodawcy co do sposobu komercjalizacji technologii albo procesu.

5. Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić oraz wysłać pocztą elektroniczną na adres: info@switsa.pl
lub wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej Inkubatora: www.switsa.pl.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, złożony przez Pomysłodawcę powinien dotyczyć jednej z
branż wskazanych w §3 ust. 2 Regulaminu.
7. Pod warunkiem rozpoczęcia współpracy z ekspertami z innej branży niż te wskazane w §3 ust. 2
Regulaminu, mogących wesprzeć merytorycznie Inkubator w ocenie Innowacyjnego Pomysłu - innego
niż ten zdefiniowany w Regulaminie - Inkubator dopuszcza możliwość poddania go wstępnej analizie,
o której mowa w §6 Regulaminu.
8. Inkubator będzie rozpatrywał jedynie te wnioski, które zostały złożone poprzez Formularz
Zgłoszeniowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
9. Zgłoszenie Innowacyjnego Pomysłu w sposób określony w niniejszym paragrafie jest jednoznaczne z
przyjęciem go do analizy wstępnej, o której mowa w §6 Regulaminu.
§6
Kryteria oraz sposób oceny Innowacyjnego Pomysłu
1. Po dokonaniu zgłoszenia, Innowacyjny Pomysł jest poddawany analizie wstępnej.
2. Wstępna analiza zgłoszonego Innowacyjnego Pomysłu dokonywana jest przez Kierownika Projektu
we współpracy z Analitykiem Finansowym na podstawie przesłanego przez Pomysłodawcę
Formularza Zgłoszeniowego.

3. Inkubator przyjmie do wstępnej analizy Innowacyjny Pomysł, który będzie spełniać w szczególności
następujące kryteria:
a) z zastrzeżeniem §5 ust. 7 Regulaminu zakres merytoryczny Innowacyjnego Pomysłu będzie
dotyczył następujących branż: chemii, medycyny, biotechnologii, odnawialnych źródeł energii,
ochronny środowiska, fizyki oraz inżynierii materiałowej w przemyśle oraz
oraz usługach lub z zakresu innych dziedzin wiedzy na warunkach określonych w Regulaminie;
b) Innowacyjny Pomysł zakłada utworzenie spółki prawa handlowego, w ramach którego
realizowany będzie Innowacyjny Pomysł;
c) Innowacyjny Pomysł będzie realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
d) Pomysłodawca powinien wykazać wysoką innowacyjność Pomysłu z wykorzystaniem
najnowocześniejszych technologii;
e) planowany okres Preinkubacji będzie wynosił nie dłużej niż 5 miesięcy.
4. Po zakończeniu wstępnej analizy Innowacyjnego Pomysłu, Kierownik Projektu wraz z Analitykiem
Finansowym podejmą decyzję o przekazaniu Innowacyjnego Pomysłu do dalszego etapu weryfikacji,
tj. analizy poszerzonej albo o odrzuceniu Innowacyjnego Pomysłu.
5. W przypadku pozytywnej oceny Innowacyjnego Pomysłu, Kierownik Projektu przekazuje
dokumentację związaną z Innowacyjnym Pomysłem do przeprowadzenia tzw. analizy poszerzonej
Innowacyjnego Pomysłu.
6. Analizę poszerzoną Innowacyjnego Pomysłu przeprowadza Komitent Inwestycyjny we współpracy z
Analitykiem Finansowym, Ekspertami oraz zewnętrzną kancelarią prawną.
7. W ramach poszerzonej analizy Innowacyjnego Pomysłu wykonywane będą następujące czynności:
a.

wstępna analiza finansowa Innowacyjnego Pomysłu, w ramach której dokonane zostanie
oszacowanie niezbędnych nakładów na realizację Innowacyjnego Pomysłu (z uwzględnieniem
istniejących ograniczeń budżetowych), kosztów operacyjnych oraz przychodów niezbędnych do
osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych - sporządzona przez Analityka Finansowego;

b. wstępne badania rynkowe Innowacyjnego Pomysłu, w ramach których testowana będzie
technologia albo proces - badania będą polegać na rozmowach z Ekspertami, potencjalnymi
użytkownikami oraz przedsiębiorcami, z branży której dotyczy Innowacyjny Pomysł sporządzony przez analityka Finansowego we współpracy z Ekspertami;
c. analiza SWOT Innowacyjnego Pomysłu, wskazująca na silne i słabe strony Innowacyjnego
Pomysłu oraz na stojące przed Innowacyjnym Pomysłem szanse i zagrożenia - sporządzona przez
Analityka Finansowego;
d. analiza prawna Innowacyjnego Pomysłu mająca na celu ustalenie istnienia po stronie
Pomysłodawcy praw do komercyjnego wykorzystania Innowacyjnego Pomysłu - sporządzona
przez współpracującą z Inkubatorem zewnętrzną kancelarię prawną;
e. ocena kwalifikacji Pomysłodawcy jako osoby, która będzie realizować Innowacyjny Pomysł pod
względem

posiadanej

przez

niego

wiedzy,

doświadczenia

zawodowego,

interpersonalnych oraz motywacji i konsekwencji w realizacji przyjętych planów.

umiejętności

8. Poszerzona analiza Innowacyjnego Pomysłu kończy się podjęciem przez Komitet Inwestycyjny
decyzji o zakwalifikowaniu Innowacyjnego Pomysłu do Preinkubacji lub rezygnacji z dalszych prac
nad Innowacyjnym Pomysłem.
9. Do etapu Preinkubacji zostaną zakwalifikowane 32 Innowacyjne Pomysły.
10. Kierownik Projektu, po pozytywnej rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego, podejmie wszelkie
czynności faktyczne oraz prawne do zawarcia umowy o preinkubację.
§7
Preinkubacja
1. Okres Preinkubacji rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy o preinkubację i trwa maksymalnie 5
miesięcy.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 Innowacyjny Pomysł powinien zacząć działać
samodzielnie w warunkach rynkowych jako samodzielny podmiot (spółka prawa handlowego).
3. Preinkubacja Innowacyjnego Pomysłu jest przeprowadzana z wykorzystaniem zasobów Inkubatora,
na zasadach przewidzianych w umowie o preinkubację.
4. W okresie Preinkubacji, w szczególności:
a) ustalany jest harmonogram prac;
b) opracowywany jest biznesplan Innowacyjnego Pomysłu;
c) sporządzana jest przez Eksperta opinia na temat innowacyjności i wykonalności Innowacyjnego
Pomysłu;
d) dokonywane są testy biznesowe Innowacyjnego Pomysłu i szanse na jego komercyjny sukces;
e) ustalane zostają warunki Wejścia kapitałowego Inkubatora oraz Koinwestora do nowoutworzonej
spółki prawa handlowego.
5. Analityk Finansowy przy współpracy z Pomysłodawcą sporządza biznesplan Innowacyjnego
Pomysłu, do którego zostaje załączona opinia w zakresie innowacyjności Pomysłu sporządzona przez
Eksperta.
6. Zakres świadczonej przez Inkubator pomocy dla preinkubowanego Innowacyjnego Pomysłu
przedstawia się następująco:
a) działalność doradcza (doradztwo prawno-bizesowa, księgowe, finansowe, biznesowe, patentowe,
naukowo-technologiczne) w zakresie określonym każdorazowo przez Inkubator;
b) opieka merytoryczna nad realizowanym Innowacyjnym Pomysłem;
c) wsparcie doradcze w zakresie działań marketingowych;
d) działalność proinnowacyjna, tj. doradztwo w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych;
e) udostępnienie infrastruktury biurowej, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sieci
Internet.
7. Decyzja o dokonaniu Wejścia kapitałowego podejmowana jest przez Komitet Inwestycyjny na
podstawie:

a) wyników analizy wstępnej Innowacyjnego Pomysłu,
b) wyników analizy poszerzonej Innowacyjnego Pomysłu, w tym w szczególności sporządzonych w
trakcie analizy poszerzonej ekspertyz, opinii i analiz,
c) przebiegu Preinkubacji, w tym w szczególności w oparciu o przygotowaną w trakcie Preinkubacji
strategię rozwoju oraz biznesplan Innowacyjnego Pomysłu zgodnie z warunkami, o których
mowa w ustępie poniżej.
8. Warunkiem podjęcia decyzji o dokonaniu Wejścia kapitałowego będzie:
a) zakończenie Preinkubacji Innowacyjnego Pomysłu,
b) zakończenie prac nad technologią albo procesem w stopniu umożliwiającym zaoferowanie
produktu albo usługi odbiorcy końcowemu,
c) przygotowanie strategii rozwoju i biznesplanu Innowacyjnego Pomysłu.
9. Przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu Wejścia kapitałowego oceniane będzie:
a) spójność i realność strategii rozwoju Innowacyjnego Pomysłu,
b) realność biznesplanu Innowacyjnego Pomysłu,
c) kompetencje i zaangażowanie Pomysłodawcy,
d) możliwość rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usługi okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od
dnia podjęcia decyzji o dokonaniu Wejścia kapitałowego,
e) możliwość pozyskania kapitału prywatnego na poziomie przekraczającym 50 proc. kapitału
zakładowego Spółki,
f)

możliwość i spodziewany czas uzyskania rentowności,

g) określenie warunków Wyjścia kapitałowego (term sheet).
10. Do etapu Wejścia kapitałowego zostanie zakwalifikowanych 16 Innowacyjnych Pomysłów.
11. Wszelkie materiały stworzone na etapie Preinkubacji, a w szczególności analiza finansowa
Innowacyjnego Pomysłu, opinia na temat innowacyjności i wykonalności Innowacyjnego Pomysłu,
analiza prawna Innowacyjnego Pomysłu, badania rynkowe Innowacyjnego Pomysłu, analiza SWOT
Innowacyjnego Pomysłu stanowią wyłączność własność Inkubatora.
12. Pomysłodawca zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania Regulaminu, aktywnego działania i
uczestnictwa w pracach prowadzonych przez cały okres realizacji Innowacyjnego Pomysłu, jak
również zobowiązuje się zapewnić Inkubatorowi możliwość bieżącej weryfikacji
postępu prac oraz dostosowywać się do wytycznych Komitetu Inwestycyjnego oraz Kierownika
Projektu w zakresie realizacji Innowacyjnego Pomysłu.
13. Szczegółowy zakres zobowiązań Pomysłodawcy będzie określać umowa o preinkubację.
14. Wydatki ponoszone na etapie Preinkubacji pokrywane są przez Inkubator.

§8
Wejście kapitałowe
1. Wyniki Preinkubacji prezentowane są Komitetowi Inwestycyjnemu, który rekomenduje podjęcie
decyzji o Wejściu kapitałowym i jego warunkach.
2. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego, o której mowa w ust. 1 powyżej,
Kierownik Projektu podejmuje niezbędne czynności do przygotowania i wykonania Wejścia
kapitałowego oraz przekazuje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sprawozdanie z
Preinkubacji, warunki planowanego Wejścia kapitałowego (term sheet), sposoby Wyjścia kapitałowego
oraz wniosek o zgodę na nie.
3. W przypadku wyrażenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości negatywnej opinii
o Innowacyjnym Pomyśle, Inkubator zakończy proces inkubacji na etapie Preinkubacji i wyda decyzję
o odmowie Wejścia kapitałowego.
4. Koordynatorem procesu zawiązania spółki realizującej Innowacyjny Pomysł jest Inkubator.
5. Inkubator dokonuje Wejścia kapitałowego poprzez objęcie udziałów albo akcji Spółki powstałej w
wyniku Preinkubacji. Wejście kapitałowe może zostać dokonane wspólnie z co najmniej jednym
Koinwestorem.
6. Wysokość wkładu pieniężnego pochodzącego od Koinwestora wynosić będzie każdorazowo
co najmniej 10 proc. łącznej wartości wkładu kapitałowego wniesionego przez Inkubator
przy założeniu, iż co najmniej 10 proc. łącznej wartości wkładu kapitałowego stanowić będą środki
pieniężne.
7. Łączna wartość wniesionych środków pieniężnych na pokrycie objętych udziałów albo akcji Spółek
przez Koinwestora wyniesie co najmniej 10 proc. łącznej wartości wkładów kapitałowych
wniesionych przez Inkubator do Spółek podczas trwania Projektu.
8. Przed dokonaniem Wejścia kapitałowego, Inkubator przygotuje zasady i proces Wyjścia kapitałowego
mając na uwadze fakt, iż jego zaangażowanie kapitałowe nie może trwać dłużej niż 4 lata.
9. W wyniku Wejścia kapitałowego Inkubator obejmie nie więcej niż 49,99 proc. udziałów albo akcji
Spółki.
10. Szczegółowe zasady Wejścia kapitałowego regulować będzie umowa inwestycyjna.
11. Wejście kapitałowe objęte jest pomocą de minimis i nie może przekroczyć łącznie z inną pomocą
de minimis kwoty 200.000 EUR (dwieście tysięcy euro), a w przypadku Spółki z sektora transportu
drogowego - 100.000 EUR (sto tysięcy euro) otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu
dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach. Spółki realizujące
Innowacyjny Pomysł otrzymają zaświadczenie o pomocy de minimis udzielane w ramach wsparcia na
inicjowanie działalności obejmującej Innowacyjny Pomysł. Szczegółowe zasady Wejścia kapitałowego
określone zostały w strategii działalności Inkubatora stanowiącej załącznik do Regulaminu.

§9
Wyjście kapitałowe
1. W odniesieniu do każdego Innowacyjnego Pomysłu Inkubator będzie każdorazowo regulował
procedurę Wyjścia kapitałowego w umowie inwestycyjnej.
2. Wyjście kapitałowe Inkubatora nastąpi nie później niż w ciągu 4 lat od dnia zawiązania Spółki.
3. Strategia Inkubatora przewiduje następujące sposoby Wyjścia kapitałowego:
a) zbycie udziałów albo akcji inwestorowi branżowemu;
b) zbycie udziałów albo akcji inwestorowi finansowemu, w szczególności funduszowi ventures
capital;
c) zbycie akcji w alternatywnym systemie obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConenct;
d) zbycie udziałów albo akcji zespołowi menadżerskiemu;
e) wniesienie udziałów albo akcji aportem lub wymiana udziałów albo akcji w ramach procesu
połączenia spółek (w zamian za udziały albo akcje innej spółki);
f)

umorzenie udziałów albo akcji;

g) likwidacji Spółki.
4. Inkubator zakłada, iż Wyjście kapitałowe z Innowacyjnego Pomysłu nastąpi w sposób zapewniający
osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 30 procent.
5. Środki pieniężne pozyskane przez Inkubator w związku z realizacją Projektu, tj. środki pochodzące
ze zbycia akcji lub udziałów w Spółce nabytych uprzednio ze środków wsparcia, z udziału w
zyskach tej Spółki oraz środki pieniężne otrzymane z wszelkich kar umownych będą bezterminowo
reinwestowane przez Inkubator wyłącznie na inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach
Projektu.
§10
Zachowanie poufności
1. Innowacyjne Pomysły ubiegające się o Preinkubację i zgłoszone zgodnie z procedurą przewidzianą
w niniejszym Regulaminie będą traktowane jako informacje poufne i nie będą wykorzystane w ramach
Inkubatora i poza nim bez wiedzy i zgody Pomysłodawcy.
2. Pomysłodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych
od Inkubatora w ramach procesu inkubacji zgłoszonego Innowacyjnego Pomysłu.
3. Zgłoszenie danych do Inkubatora oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Pomysłodawcy, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego w celu
przeprowadzenia oceny Innowacyjnego Pomysłu oraz w celach marketingowych i promocyjnych
Inkubatora.

§11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Załączniki:
Formularz Zgłoszeniowy.

