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REGULAMIN PROJEKTU
§1
WSTĘP
1.

Regulamin konkursu określa zasady postępowania konkursowego na Pomysł biznesowy oraz warunki Wejścia i Wyjścia kapitałowego w ramach Projektu o nr umowy
UDA-POIG.03.01.00-00-095/13-00.
2. Głównym celem Projektu jest wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów, poprzez doradztwo w zakresie
tworzenia firm oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorstwa w formie objęcia udziałów w tworzonej spółce.
3. Nadzór nad realizacją Projektu oraz decyzję o sprawach, które nie są uregulowane powyższym Regulaminem, rozstrzyga/podejmuje Zarząd LPNT.
§2

I

SŁOWNIK POJĘĆ
Formularz zgłoszeniowy – dokument opracowany przez LPNT w celu uzyskania informacji o Pomyśle biznesowym dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.invest.lpnt.pl .
Innowacyjny charakter Pomysłu biznesowego – innowacja rozumiana jest zgodnie z definicją OECD, Oslo Manual. Then Measurement of scientific and technological activities.
Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/Eurostat, Paris 1997.
Inwestor Zewnętrzny – osoba fizyczna bądź prawna, który chce uczestniczyć w wejściu kapitałowym poza Pomysłodawcą i LPNT.
Komisja Ekspertów – organ składający się z zewnętrznych Ekspertów merytorycznych oraz przedstawiciela LPNT, powołany przez LPNT w celu oceny i weryfikacji Pomysłów
biznesowych.
KSH – obowiązujący na dzień wejścia kapitałowego Kodeks Spółek Handlowych.
LPNT – Lubelski Park Naukowo -Technologiczny SA jest wnioskodawcą realizującym powyższy Projekt oraz mniejszościowym udziałowcem nowopowstałych spółek kapitałowych
o innowacyjnych pomysłach biznesowych, z siedzibą w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 3, NIP: 712-29-14-578, REGON: 060005172, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000228715. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A
Nisza rynkowa – zgodnie z def. Moszkowicz M, 2005. Zarządzanie strategiczne. Systemowe koncepcje biznesowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, zgodnie z def. Strategie
niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, PARP. Essentials, Managing Creatvity and Innovation, Harvard Business School Press,
2003.
PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Regulamin – zasady postepowania konkursowego i inwestycyjnego w całym procesie realizacji Projektu: od zgłoszenia Pomysłu biznesowego, po Preselekcję, Selekcję,
Preinkubację do Wejścia kapitałowego.
Pomoc de minimis – oznacza pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
Pomysł biznesowy – koncepcja biznesowa, której produkt/usługa/proces odznacza się innowacyjnym charakterem lub trafia w niszę rynkową.
Pomysłodawca – osoba, zespół osób, podmiot prawny, które zgłosiły Pomysł biznesowy zgodnie z Regulaminem Projektu, w ramach Projektu.
Preinkubacja – etap procesu wyboru i przygotowania Pomysłów biznesowych do Wejścia kapitałowego, polegający na identyfikacji innowacyjnych rozwiązań i sprawdzanie ich
potencjału rynkowego przez przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania, analizę rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu oraz prace
przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu;
Preselekcja – pierwszy etap procesu wyboru Pomysłów biznesowych do Wejścia kapitałowego, polegający na ocenie formalnej i merytorycznej zgłoszonych Pomysłów
biznesowych.
Projekt – „INNOVA – INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo -Technologicznym. Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
Celem Projektu jest tworzenie nowych przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych Pomysłów biznesowych oraz zasilenie finansowe, w formie objęcia udziałów w tworzonej spółce
Selekcja – etap procesu wyboru Pomysłów biznesowych do Wejścia kapitałowego, polegający na obronie zgłoszonych Pomysłów biznesowych przed Komisją Ekspertów.
Strategia inwestycyjna – określa metodykę wejścia i wyjścia kapitałowego dla nowopowstałych spółek kapitałowych o innowacyjnych pomysłach powołanych w ramach realizacji
Projektu.
Spółka – spółka kapitałowa, która zostanie powołana przez LPNT i Pomysłodawcę z ewentualnym udziałem Inwestora Zewnętrznego
Umowa inwestycyjna – umowa sankcjonująca powstanie nowego podmiotu gospodarczego powołanego wspólnie przez LPNT, Pomysłodawcę i ewentualnie Inwestora
zewnętrznego /jeśli dotyczy/ . Umowa określająca przedmiot umowy, prawa i obowiązki oraz dalszą współpracę Stron Umowy w procesie powstania nowego podmiotu
gospodarczego
Umowa Preinkubacji - umowa podpisana pomiędzy LPNT a Pomysłodawcą określająca przedmiot umowy, warunki współpracy, prawa i obowiązki Stron w etapie preinkubacji
Wejścia kapitałowe – należy przez to rozumieć dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku preinkubacji przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce
Wyjście kapitałowe – oznacza sprzedaż udziałów LPNT w Spółce
§3
POMYSŁODAWCA – UCZESTNIK PROJEKTU
1.

Pomysłodawca musi spełnić następujące warunki brzegowe:
1.1. Być pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkałą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub zarejestrowanym podmiotem prawnym z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej
1.2. Jest właścicielem opisanego Pomysłu biznesowego lub jest osobą upoważnioną przez właścicieli Pomysłu biznesowego do kontaktu z LPNT. Właścicielowi Pomysłu
biznesowego przysługuje wyłączne i niczym nieograniczone i nieobciążone prawo do opisanego Pomysłu biznesowego.
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1.3.

Opisany w Pomyśle biznesowym produkt/usługa/proces nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny
podmiot/y lub osobę/y.
1.4. Nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia oraz nie jest związany z tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, jego zastępcą prawnym, z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
LPNT.
1.5. Nie pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z LPNT i nie jest członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych LPNT.
1.6. Nie jest wykonawcą lub podwykonawcą zadań zleconych w ramach realizacji Projektu.
1.7. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udziałem Projekcie, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
1.8. Pomysłodawca potwierdza spełnienie warunków z pkt. 1.2, składając odpowiednie oświadczenie na etapie Preselekcji.
2. Każda osoba z Zespołu Pomysłodawcy, w tym osoby reprezentujące osoby prawne, potwierdzają pisemnie spełnienie warunków brzegowych z pkt. 1 na etapie Preselekcji.
§4
ZGŁOSZENIE POMYSŁU BIZNESOWEGO
Nabór Pomysłów biznesowych: LPNT przeprowadzi 4 konkursy na Pomysły biznesowe. 2 konkursy zostaną przeprowadzone w roku 2014r. i 2 konkursy w roku 2015.
Pomysł biznesowy należy zgłosić na przygotowanym przez LPNT formularzu zgłoszeniowym, który musi zostać wypełniony, wydrukowany i podpisany przez każdego członka
Zespołu Pomysłodawcy. Formularz ma być dostarczony do sekretariatu LPNT znajdującego się w siedzibie spółki przy ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
3. Formularz zgłoszeniowy Pomysłu biznesowego zostanie udostępniony na stronie www.invest.lpnt.pl w dniu ogłoszenia konkursu i będzie dostępny dla Pomysłodawców przez
30 dni kalendarzowych, czyli do daty zakończenia tury konkursowej na Zgłoszenie.
4. Podczas etapu zgłaszania Pomysłów biznesowych tworzona jest baza Pomysłów biznesowych, które poddane zostaną etapowi Preselekcji.
5. Pomysł nie może być obciążony żadnymi ograniczeniami, prawami rzeczowymi, zastawami lub innymi obciążeniami, roszczeniami w tym poręczeniami, zabezpieczeniami
ustanowionymi na istniejących lub przyszłych zobowiązaniach Pomysłodawcy.
6. Branże priorytetowe to: ochrona środowiska /OZE, medyczna, chemiczna i biotechnologia.
7. Zgłoszenie Pomysłu biznesowego przez Pomysłodawcę oznacza akceptację warunków powyższego Regulaminu wraz z załącznikami.
8. LPNT potwierdzi droga elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Pomysłu biznesowego wersji papierowej.
9. Jeden Pomysłodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden Pomysł biznesowy.
10. Materiały przekazane LPNT dotyczące Pomysłu biznesowego nie zostaną zwrócone Pomysłodawcy. materiały te oraz zawarte w nich informacje będą podlegały polityce
poufności określonej w § 9 Regulaminu. Dokumenty zostaną przekazane do archiwum dokumentacji Projektu.
11. Na każdym etapie oceny Pomysłu Pomysłodawca zobowiązany jest do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień celem uzupełnienia informacji w zakresie Pomysłu
biznesowego.

1.
2.

§5
PRESELEKCJA
1.
2.

II

3.
4.
5.

6.
7.

Ocena formalna zgłoszenia Pomysłu biznesowego przeprowadzona przez LPNT.
Kryteria formalne, które ma obowiązek spełnić Pomysłodawca to:
2.1. Formularz zgłoszeniowy Pomysłu biznesowego jest kompletny oraz został przesłany w oryginale na formularzu LPNT, a wszystkie jego strony zostały parafowane.
2.2. Formularz zgłoszeniowy Pomysłu biznesowego został podpisany przez wszystkie osoby Zespołu Pomysłodawcy lub jedną osobę z Zespołu Pomysłodawcy która
posiada upoważnienie do reprezentowania podpisane przez pozostałych członków Zespołu Pomysłu biznesowego.
2.3. Pomysł biznesowy odznacza się charakterem innowacyjnym lub trafia w niszę rynkową /czytelne uzasadnienie z Formularzu zgłoszeniowym Pomysłu biznesowego/.
2.4. Planowana działalność gospodarcza jest zgodna z zasadami udzielenia pomocy publicznej na zasadach de minimis /czytelny zapis w Formularzy zgłoszeniowym
Pomysłu biznesowego/.
2.5. Pomysłodawca oświadczył, że zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz zaakceptował jego postanowienia.
Ocena formalna zostanie przeprowadzona przez Zespól Projektu, metodą „zero-jedynkową”. Nie spełnienie choć jednego kryterium powoduje odrzucenie Pomysłu
biznesowego.
Ocena merytoryczna Pomysłu biznesowego zostanie przeprowadzona przez Komisję Ekspertów.
Ocena merytoryczna dotyczyć będzie następujących zagadnień:
5.1. POTENCJAŁ ZESPOŁU POMYSŁODAWCY
5.2. INNOWACYJNOŚĆ POMYSLU BIZNESOWEGO
5.3. POTENCJAŁ RYNKOWY/KONKURENCYJNOŚCI
5.4. MARKETING I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW/USŁUG/PROCESÓW POMYSŁU BIZNESOWEGO
5.5. STRATEGIA ROZWOJU I PRZEDSTAWIENIE REALNOSCI HARMONOGRAMU
5.6. MODEL BIZNESOWY – OPIS I MODEL BIZNESOWY – FINANSE
5.7. PRZEWAGI KONKURENCYJNE POMYSŁU BIZNESOWEGO
5.8. SWOT
W kategorii oceny Komisja Ekspertów może nadać 0 od 0 do 10 pkt, natomiast w 5.6 i 5.8 od 0 do 20 pkt
Komisja Ekspertów dokona rankingu Pomysłów biznesowych. Informacja dotycząca rankingu zawierająca tytuły zgłoszonych pomysłów zostanie upubliczniona w ciągu 7 dni
od zakończenia etapu Preselekcji.
§6
SELEKCJA – OBRONA POMYSŁOW BIZNESOWYCH

1.

Na podstawie rankingu Pomysłów biznesowych zostaną przeprowadzone rozmowy /obrony z wybranymi Pomysłodawcami, w liczbie od 10 do 25, których Pomysły
Biznesowe otrzymały największa liczbę punktów
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2.
3.
4.
5.

Etap Selekcji czyli obrony Pomysłów biznesowych ma na celu dookreślenie informacji, które nie znalazły się bądź nie zostały ujęte w Formularzu zgłoszeniowym Pomysłu
biznesowego. Pomysłodawca będzie mógł przekazać dodatkowe informacje w zakresie swojego Pomysłu biznesowego.
Przeprowadzona rozmowa/obrona zostanie zakończona sporządzeniem raportu rekomendacji wyboru 40 pomysłów biznesowych /średnio po 10 pomysłów biznesowych
na jedną turę konkursową/ z uzasadnieniem wyboru najlepszych do wejścia kapitałowego pomysłów biznesowych.
Rekomendacja zostanie przedstawiona LPNT, który następnie zatwierdzi przedstawione rekomendacje.
Etapy Preselekcji i Selekcji łącznie mogą trwać nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pomysł biznesowy został zgłoszony.
W uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony.
§7
PREINKUBACJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celem etapu Preinkubacji jest wybranie 25 Pomysłów biznesowych, które w opinii Ekspertów mają szansę na komercyjny sukces Pomysłu biznesowego. Wybór Pomysłów
biznesowych do Wejścia kapitałowego będzie opierał się o doradztwo merytoryczne Ekspertów oraz opracowanie biznes planów wraz z analizą opłacalności Wejścia
kapitałowego.
Planuje się, że 40 Pomysłów biznesowych weźmie udział w etapie Preinkubacji; do Wejścia kapitałowego zostanie wybranych 25 Pomysłów biznesowych.
Etap Preinkubacji rozpoczyna się od podpisania Umowy o Preinkubację oraz Umowy o zachowaniu poufności pomiędzy LPNT a Zespołem Pomysłodawców.
Treść Umowy o Preinkubację nie podlega negocjacjom. Wzór Umowy o Preinkubację stanowi załącznik nr 2 do powyższego Regulaminu.
Wszystkie usługi wykonywane na rzecz Pomysłodawcy są nieodpłatne i zgodne z przedmiotem Umowy o Preinkubację.
Etap Preinkubacji trwa maksymalnie 3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.
Komisja Ekspertów dokona oceny pomysłu biznesowego na podstawie przeprowadzonego doradztwa, biznes planów i analizy opłacalności Wejścia kapitałowego,
potwierdzając szansę na komercyjny sukces Pomysłu biznesowego. Komisja przygotowuje listę rankingową ocenianych Pomysłów
Zarząd LPNT z ważnych przyczyn może nie przyjąć rekomendacji Komisji Ekspertów w zakresie Wejść kapitałowych.
Decyzję Wejścia Kapitałowego w ramach Projektu podejmuje Zarząd LPNT. Następnie Pomysł biznesowy zatwierdzony przez Zarząd LPNT zostanie zarekomendowany
do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /PARP/, która ostatecznie zatwierdzi Wejście kapitałowe. Uzyskanie pisemnej akceptacji przez PARP jest podstawą
do rozpoczęcia negocjacji i podpisania umowy Inwestycyjnej z Pomysłodawcą, Inwestorem zewnętrznym /jeśli dotyczy/.
§8
WEJŚCIA I WYJŚCIA KAPITAŁOWE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Etap WEJŚCIA KAPITAŁOWEGO polega na zawiązaniu spółki kapitałowej w oparciu o innowacyjny Pomysł biznesowy, który w kontekście określonych realiów biznesowych,
finansowych, rynkowych ma szansę na komercyjny sukces. Spółka zostanie zawiązana przez LPNT i Pomysłodawcę.
Etap WYJŚCIA KAPITAŁOWEGO polega na zbyciu lub odpłatnym umorzeniu udziałów LPNT Spółki celem pozyskania środków na prowadzenie dalszej działalności
związanej z inwestowaniem w innowacyjne pomysły biznesowe.
Wejścia i Wyjścia kapitałowe określa Strategia Inwestycyjna – Załącznik nr 3 do powyższego Regulaminu.
W celu dokonania Wejścia Kapitałowego LPNT przedłoży PARP pełną dokumentację Pomysłu biznesowego wraz ze sprawozdaniami z Preinkubacji oraz warunkami
planowanego wejścia kapitałowego w celu uzyskania akceptacji na Wejście Kapitałowe.
Po akceptacji PARP na dokonanie Wejścia kapitałowego – zostanie podpisana Umowa inwestycyjna pomiędzy udziałowcami Spółki kapitałowej. W rezultacie całego procesu
powstanie nowa Spółka. LPNT obejmie udziały w Spółce o wartości nominalnej stanowiące maksymalnie 49,99% kapitału zakładowego, lecz nie więcej niż równowartość
200 000,00 euro /odniesienie do pkt. III; 10.2 Strategii Inwestycyjnej/.
LPNT zobowiązany jest do realizacji procesu zawiązania Spółki realizującej Pomysł biznesowy i sprawowania nadzoru właścicielskiego nad funkcjonowaniem spółki
w realiach rynkowych.
Spółka będzie zobowiązana do sprawozdawczości według zasad ustalonych w Umowie Inwestycyjnej, Strategii Inwestycyjnej i Regulaminie.
Wyjście Kapitałowe nastąpi na zasadach zawartych w Strategii Inwestycyjnej, Umowie Inwestycyjnej i Regulaminie.
Wsparcie w postaci Wejścia kapitałowego stanowi pomoc de minimis.
LPNT po udzieleniu pomocy de minimis w terminie określonym w Umowie Inwestycyjnej wyda spółce zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

III

§9
POLITYKA POUFNOŚCI
1.
2.
3.

Pomysłodawca wypełniając Formularz zgłoszeniowy Pomysłu biznesowego ma obowiązek oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb oceny projektu, zgodnie z ustawą z dnia Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. /Dz.U. 1997 nr
133 poz. 883/.
Pomysły Biznesowe oraz zawarte w nich informacje, poza tytułem Pomysłu, nie będą udostępniane na zewnątrz bez zgody Pomysłodawcy, poza sytuacjami wynikającymi z
zobowiązań LPNT związanych z realizacją Projektu, w szczególności obowiązków sprawozdawczości i poddania się kontroli. Osoby oraz podmioty, którym w ramach realizacji
Projektu udostępnione zostaną informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym, zobowiązane będą do zachowania poufności tych informacji.
Umowa o zachowaniu poufności zostanie podpisana z Pomysłodawcą wraz z Umową Preinkubacji.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności powyższy Regulamin
Projektu zgodny jest z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007 – 2013 /Dz. U. z 2008 r., nr 68, poz.414, z późn. zm./
Regulamin obowiązuje od 6 marca 2014r. i zostanie opublikowany na stronie www.invest.lpnt.pl
LPNT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Projektu w przypadku zmiany przepisów prawa, umowy o dofinansowaniu Projektu lub innych dokumentów związanych
realizacja Projektu oraz z celu zwiększenia efektywności realizacji Projektu.
Załączniki stanowią integralna część powyższego Regulaminu.
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