Regulamin naboru i oceny wniosków projektu „Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw
poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych”
przyjęty Uchwałą nr 01/04/2013 z dnia 02 kwietnia 2013 roku Zarządu Spółki Akcelerator Innowacji NOT

§1
Informacje ogólne
1.
2.
3.

Podmiotem realizującym projekt jest Akcelerator Innowacji NOT sp. z o.o., zwany dalej
“Akceleratorem”.
Adres biura projektu: Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o., ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, tel:
226292636, fax: 226238394, E-mail: ainot@ainot.pl, www.ainot.pl
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską i realizowany w ramach Działania 3.1 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
§2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.
Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw
poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych” realizowany przez
Akcelerator Innowacji NOT w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
2.
Pomyśle – należy przez to rozumieć pomysł innowacyjny, którego realizacja będzie skutkować
wdrożeniem nowości do praktyki gospodarczej: nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w
odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.
3.
Pomysłodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną (bądź grupę osób), która jest
właścicielem lub współwłaścicielem zgłaszanego pomysłu innowacyjnego lub uprawnionym
pełnomocnikiem właściciela/-i.
4.
Przedsięwzięciu innowacyjnym – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie mające na celu realizację
pomysłu innowacyjnego, w określonym czasie, z użyciem niezbędnych zasobów specjalistycznych i
finansowych.
5.
Komisji Oceny Pomysłów (KOP) – należy przez to rozumieć pracowników Akceleratora: Brokera
technologicznego, Analityka finansowego i członka Zarządu.
6.
Członkach KOP – należy przez to rozumieć Brokera technologicznego i Analityka finansowego.
7.
Przewodniczącym KOP – należy przez to rozumieć członka Zarządu Akceleratora wybranego przez
Zarząd.
8.
Etapie Preinkubacji – należy przez to rozumieć piewszy etap wspierania przez Akcelerator
innowacyjnych przedsięwzięć. Na tym etapie Akcelerator zaoferuje wstępnie wyselekcjonowanym
pomysłodawcom szeroki wachlarz usług doradczych (m. in. badania techniczne, analizy rynku,
opracowanie biznesplanu etc.)
§3
Procedura zgłaszania pomysłów
1.
2.

3.
4.

Zgłoszenia pomysłu innowacyjnego może dokonać wyłącznie Pomysłodawca.
Pomysłodawca chcący wziąć udział w Projekcie dostarcza do siedziby biura projektu wypełniony i
podpisany Formularz Zgłoszeniowy wraz z podpisanymi oświadczeniami stanowiącymi integralną część
Formularza. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie www.ainot.pl.
Po otrzymaniu Formularza Komisja Oceny Pomysłów przeprowadza wstępną ocenę pomysłu w formie
uchwał podejmowanych na posiedzeniach Komisji.
Ocena jest dokonywana w formie pisemnej uchwały członków Komisji Oceny Projektów.
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5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Powodem negatywnej oceny Pomysłu na tym etapie może być jedynie:
●
złożenie niekompletnie wypełnionego Formularza i nie uzupełnienie braków w ciągu 7 dni od dnia
wezwania Pomysłodawcy,
●
odmowa Pomysłodawcy podpisania oświadczeń w Formularzu,
●
pomysł dotyczy działalności wykluczonej z możliwości uzyskania dofinansowania, wymienionej w
§ 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 07 kwietnie 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn.
zm.)
●
pomysł nie nosi znamion wymaganej innowacyjności,
●
przedstawione informacje o pomyśle nie dają podstawy do uznania pomysłu za zasadny do
komercjalizacji.
W przypadku pozytywnej oceny pomysłu, Komisja Oceny Pomysłów zwraca się do Pomysłodawców z
prośbą o wypełnienie Wniosku o Udzielenie Wsparcia.
Ocena Pomysłu opisanego we Wniosku o Udzielenie Wsparcia jest dokonywana w formie pisemnej
uchwały Członków KOP. Do każdej uchwały sporządzane jest pisemne uzasadnienie.
W przypadku wątpliwości Komisja Oceny Pomysłów może zwrócić się do Pomysłodawcy o dodatkowe
informacje w formie pisemnej, zaprosić go na spotkanie lub zasięgać pomocy zewnętrznych
ekspertów.
Po zakończeniu oceny pomysły, które uzyskały pozytywną ocenę KOP, uzyskują rekomendacje Komisji
Oceny Pomysłów odnośnie zakwalifikowania do Etapu Preinkubacji.
Decyzję o zakwalifikowaniu do Etapu Preinkubacji podejmuje Zarząd Akceleratora na podstawie
rekomendacji Komisji Oceny Pomysłów. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.
Pomysłodawców, których Wnioski Udzielenie Wsparcia zostały zakwalifikowane do Etapu Preinkubacji,
Akcelerator zaprasza do dalszej współpracy w trybie indywidualnym.
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