UMOWA POWIERZENIA GRANTU W PROJEKCIE
„ACCELPOINT Poland Prize - technologiczny
Akcelerator łączący zagraniczne startupy z
Odbiorcami technologii i Inwestorami w Polsce”

GRANT AGREEMENT UNDER THE PROJECT
“ACCELPOINT Poland Prize – a technological
accelerator connecting foreign startups with
technology recipients and investors in Poland”

zawarta w dniu ________________ roku w
Warszawie pomiędzy:
Accelpoint
z
spółka
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres:
ul.
Mokotowska
1,
00-640
Warszawa),
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000729444, wysokość kapitału zakładowego
11.250,00 PLN, NIP: 7010820398, REGON:
380056842;
reprezentowana przez:
Macieja Majewskiego – Prezesa Zarządu
Jakuba Jankowskiego – Członka Zarządu
zwaną w treści Umowy Akceleratorem Accelpoint
a
___________, z siedzibą w _______ (__ - ___), ul.
________, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w
______, ___ Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem ______, NIP: _________, REGON:
_________, wysokość kapitału zakładowego
__________ zł,
reprezentowana przez:
________ – Prezesa Zarządu
________ – Członka Zarządu
zwaną w treści Umowy Startupem
łącznie zwanych odpowiednio Stroną/Stronami.

concluded on ________________ in Warsaw by and
between:
Accelpoint
z
spółka
ograniczoną
odpowiedzialnością with its registered office in
Warsaw (ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa),
entered in the register of entrepreneurs of the
National Court Register (KRS) kept by the District
Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th
Commercial Division of the National Court Register
under KRS number: 0000729444, share capital of
PLN 11,250.00, Tax Identification Number NIP:
7010820398, National Business Registry Number
REGON: 380056842;
represented by:
Maciej Majewski – President of the Management
Board
Jakub Jankowski – Member of the Management
Board
hereinafter referred to as Accelpoint Accelerator
and
___________, with its registered office in _______
(__ - ___), ul. ________, registered by the District
Court in ______, ___ Commercial Division of the
National Court Register under KRS number: ______,
Tax Identification Number NIP: _________, National
Business Registry Number REGON: _________,
share capital of PLN __________,
represented by:
________ – President of the Management Board
________ – Member of the Management Board
hereinafter referred to as Startup
hereinafter referred to accordingly as Party/Parties.

Zważywszy że:

WHEREAS:
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Celem Akceleratora Accelpoint jest akceleracja
Startupów umożliwiając ich skalowanie poprzez
łączenie z globalnymi partnerami;
Startup jest zainteresowany uzyskaniem grantu oraz
udziałem w indywidualnym planie akceleracji oraz
został pozytywnie oceniony przez Komisję
Oceniającą Projektu;

The aim of the Accelpoint Accelerator is to
accelerate Startups to enable them to scale-up by
connecting them with global partners;
The Startup is interested in receiving the grant and
participating in an individual acceleration plan, and
has been positively evaluated by the Project
Evaluation Committee;

Strony postanawiają co następuje:

The Parties agree as follows:

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.
Akcelerator Accelpoint realizuje projekt
„ACCELPOINT Poland Prize - technologiczny
Akcelerator łączący zagraniczne startupy z
Odbiorcami technologii i Inwestorami w Polsce”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.5
Programy akceleracyjne – Poland Prize.
2.
Celem Projektu jest w szczególności
poprawa innowacyjności polskiej gospodarki
poprzez wsparcie Startupów pochodzących spoza
Polski w rozwoju rozwiązań, które będą
odpowiadały na potrzeby klientów biznesowych.
3.
Projekt realizowany jest zgodnie z
Regulaminem konkursu nr 1/2020 w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i
potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I Działanie 2.5 Programy
akceleracyjne – Poland Prize, wnioskiem o
dofinansowanie z dnia 9 grudnia 2020 r., umową o
dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.5.
Programy Akceleracyjne Programu Operacyjnego
Inteligentny
Rozwój
2014
2020
nr
UDA-POIR.02.05.00-00-0002/20-00
oraz
właściwymi przepisami prawa.

§1
PRELIMINARY PROVISIONS
1.
The Accelpoint Accelerator is implementing
the project “ACCELPOINT Poland Prize – a
technological accelerator connecting foreign
startups with technology recipients and investors
in Poland” implemented under Smart Growth
Operational Programme 2014-2020 Priority axis II:
Supporting the environment and the capacity of
enterprises to conduct R & D & I activities, Measure
2.5: Acceleration programmes – Poland Prize.
2.
The main aim of the Project is to improve
innovativeness of Polish economy by supporting
Startups from beyond Poland in development of
solutions which would address business clients’
needs.
3.
The Project is implemented in line with the
Contest Terms and Conditions no. 1/2020 under
Smart Growth Operational Programme 2014-2020
Priority axis II: Supporting the environment and the
capacity of enterprises to conduct R & D & I
activities, Measure 2.5: Acceleration programmes –
Poland Prize, grant application of 9 December 2020,
project grant agreement under Measure 2.5L
Acceleration programmes under Smart Growth
Operational
Programme
2014-2020
no.
UDA-POIR.02.05.00-00-0002/20-00 and relevant
legal provisions.
4.
The terms used in this Agreement have the
following meanings:
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4.
Terminy użyte w niniejszej umowie mają
Acceleration – professional actions performed by
następujące znaczenie:
the Accelpoint Accelerator to the benefit of
Akceleracja – profesjonalne działania realizowane Startups, described in the Individual Acceleration
przez Akcelerator Accelpoint na rzecz Startupów, Plan, leading to development of a Startup product,
opisane w Indywidualnym Planie Akceleracji, and designed to enable pilot implementation of the
prowadzące do rozwoju produktu Startupu, mające Startup solution at the Technology Recipient or
umożliwić pilotażowe wdrożenie rozwiązania acquisition of funds from an Investor;
Startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie
Beneficiary (the Accelpoint Accelerator) – the
kapitału od Inwestora;
entity referred to in article 2.1 of the
Beneficjent (Akcelerator Accelpoint) – podmiot, o Implementation Act; an entity acting for economic
którym mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy wdrożeniowej; development or an entity acting for innovativeness,
podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego in particular by offering micro-enterprises and small
lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w enterprises dedicated programs based on, among
szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym other things, consultancy and mentor support,
dedykowanych
programów which due to their individual nature are aimed at
przedsiębiorcom
opartych m.in. na wsparciu doradczym i acceleration of the product (including service)
mentorskim, które ze względu na indywidualny creation and commercialisation process;
charakter mają na celu przyspieszenie procesu
Final Beneficiary (Startup) – the entity referred to in
stworzenia produktu (w tym usługi) i ich
Article 35.3 of the Implementation Act; a
komercjalizacji;
micro-enterprise or a small enterprise satisfying the
Beneficjent końcowy (Startup) – podmiot, o którym conditions set out in Article 22 of the EC Regulation
mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej; No. 651/2014, a participant of the Poland Prize
mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca Acceleration Program, meeting the conditions
spełniający warunki określone w art. 22 prescribed in § 21 of the Ordinance on Smart
rozporządzenia KE nr 651/2014, uczestnik Programu Growth Operational Programme and operating in
Akceleracji Poland Prize, spełniający warunki the form of a company in which at least half of
określone w § 21 rozporządzenia POIR oraz shares is held by persons other than citizens of
działający w formie spółki kapitałowej, w której co Poland and at least one member of the company’s
najmniej połowę udziałów lub akcji posiadają osoby, Management Board is a person other than a citizen
które nie posiadają polskiego obywatelstwa i co of Poland;
najmniej jeden z członków zarządu spółki nie
Personal Data – data within the meaning of
posiada polskiego obywatelstwa;
Regulation (EU) 2016/679 of the European
Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu Parliament and of the Council of 27 April 2016 on
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady the protection of individuals with regard to the
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie processing of personal data and on the free
ochrony
osób
fizycznych
w
związku z Movement of such data and repealing Directive
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 95/46/EC (General Regulation on Data Protection)
swobodnego przepływu takich danych oraz (OJ L 119, 04/05/2016, p. 1) processed by the
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uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1) przetwarzane przez
Beneficjenta
w celu wykonywania zadań
wynikających z Umowy o dofinansowanie;

Beneficiary for the purpose of performing the tasks
under the Subsidy Agreement;
Day – days excluding Saturdays and statutory
holidays;

Co-financing – the co-financing referred to in Article
Dzień – dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo
2.4 of the Implementation Act;
wolnych od pracy;
Grant – the financial resources referred to in Article
Dofinansowanie – dofinansowanie, o którym mowa
35.5 of the Implementation Act;
w art. 2 pkt 4 ustawy wdrożeniowej;
Individual Acceleration Plan (IAP) – a plan
Grant – środki finansowe, o których mowa w art. 35
regulating cooperation between the Accelpoint
ust. 5 ustawy wdrożeniowej;
Accelerator and a Business Partner with a Startup,
Indywidualny Plan Akceleracji (IPA) – plan pracy covering maximum 10 months from conclusion of
Akceleratora Accelpoint oraz Partnera biznesowego the grant agreement for performance of the
z danym Startupem, trwającej nie dłużej, niż 10 acceleration action, including professional actions
miesięcy od daty zawarcia umowy grantowej na leading to development of a Startup product and
realizację działania akceleracja, obejmujący designed to enable pilot implementation of the
profesjonalne działania prowadzące do rozwoju Startup solution at the Technology Recipient or
produktu Startupu, mające na celu umożliwienie acquisition of funds from an Investor;
pilotażowego wdrożenia rozwiązania Startupu u
Individual Development Plan (IDP) – a plan
Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie kapitału od
regulating cooperation between the Accelpoint
Inwestora;
Accelerator with a relevant Startup covering
Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) – plan pracy maximum 3 months from conclusion of the grant
Akceleratora Accelpoint z danym Startupem agreement for performance of soft-landing actions
trwającej nie dłużej, niż 3 miesiące od daty and development covering actions of bridge nature
zawarcia umowy grantowej na realizację działań which are to ensure necessary conditions for the
soft-landing oraz rozwój, obejmujący działania o Startup to take up appropriate business activity and
charakterze pomostowym, mające zapewnić customised actions necessary for the Startup to
Startupowi niezbędne warunki dla podjęcia develop its activity in Poland;
biznesowej
oraz
właściwej
działalności
Managing Body (MB) – the entity referred to in
zindywidualizowane działania niezbędne dla
Article 2.11 of the Implementation Act; the role of
rozwinięcia działalności Startupu w Polsce;
the Managing Body is fulfilled by the minister
Instytucja Zarządzająca – podmiot, o którym mowa responsible for regional development;
w art. 2 pkt. 11 ustawy wdrożeniowej; rolę
Intermediate Body (IB) – the entity referred to in
Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do
Article 2.9 of the Implementation Act; the role of
spraw rozwoju regionalnego;
the Intermediate Body is fulfilled by the Polish
Instytucja Pośrednicząca (IP) – podmiot, o którym Agency for Enterprise Development (Polska Agencja
mowa w art. 2 pkt. 9 ustawy wdrożeniowej; rolę Rozwoju Przedsiębiorczości);
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Instytucji Pośredniczącej pełni Polska Agencja
Investor – a Business Partner performing the
Rozwoju Przedsiębiorczości;
function of an Investor in the Poland Prize Project by
Inwestor - Partner biznesowy pełniący w Projekcie Accelpoint; an entity pursuing an activity related to
Poland Prize by Accelpoint funkcję Inwestora; collective investment in transferable securities or
podmiot prowadzący działalność w zakresie other investment forms;
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery
Milestone – an event relevant to implementation of
wartościowe lub inne formy inwestowania;
the Individual Development Plan and the Individual
Kamień milowy (milestone) – zdarzenie istotne z Acceleration Plan, providing the basis at the
punktu widzenia realizacji Indywidualnego Planu Individual Acceleration Plan stage to settle an
Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji, będące appropriate proportion of the Grant and to qualify
podstawą na etapie Indywidualnego Planu Rozwoju into the Individual Acceleration Plan, and, at the
do rozliczenia właściwej proporcji Grantu i do stage of the Individual Acceleration Plan, to settle
zakwalifikowania do Indywidualnego Programu an appropriate proportion of the Grant;
Akceleracji, a na etapie Indywidualnego Planu
Project Evaluation Committee – a committee
Akceleracji do rozliczenia właściwej proporcji
composed of maximum 5 persons, including:
Grantu;
at the stage of acceptance of a Milestone in
−
Komisja Oceniająca projekty – komisja, w skład connection with implementation of the IPR – 3
representatives of the Accelpoint Accelerator
której wchodzi nie więcej niż 5 osób, w tym:
na etapie odbioru Kamienia Milowego w (including Chairperson),
−
at the stage of acceptance of a Milestone in
związku z realizacją IPR – 3 przedstawicieli −
connection with implementation of the IAP and
Akceleratora Accelpoint (w tym Przewodniczący),
na etapie odbioru Kamienia Milowego w qualification of a Startup for Stage 2 (Acceleration) –
−
związku z realizacją IPA i kwalifikowania Startupu do 3 representatives of the Accelpoint Accelerator
udziału w Etapie 2 (Akceleracja) – 3 przedstawicieli (including Chairperson) and 2 representatives of the
Akceleratora Accelpoint (w tym Przewodniczący) i 2 Business Partner, with the quorum of 2
przedstawicieli Partnera Biznesowego, przy kworum representatives of the Accelerator and 1
co najmniej 2 przedstawicieli Akceleratora oraz co representative of the Business Partner;
najmniej 1 przedstawiciela Partnera Biznesowego;
optionally, a representative of the
−
fakultatywnie, przedstawiciel Instytucji Intermediate Body, without the right to vote;
−
The Committee evaluates Startups on the basis of a
Pośredniczącej, bez prawa głosu;
Komisja dokonuje oceny Startupów w oparciu o pitch session or Milestone acceptance reports,
sesję pitch lub protokoły odbioru Kamieni Milowych, adopting resolutions with a majority of votes,
podejmując uchwały większością głosów, chyba że unless the Agreement provides otherwise, with a
w Umowie postanowiono inaczej, z zastrzeżeniem, proviso that in the case of an equal number of votes
że w przypadku równej liczby głosów o wyniku the vote cast by the Chairperson is the deciding
oceny
rozstrzyga
oddany
przez vote;
głos
Concierge – a dedicated counsel, guardian of the
Przewodniczącego;
Konsjerż – dedykowany doradca, opiekun Startupu Startup within the term of implementation of the
w okresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju;
Individual Development Plan;
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Project Manager - osoba zatrudniona przez
Akcelerator Accelpoint, odpowiedzialna za stały
kontakt
ze
Startupem,
pracownik
lub
Akceleratora
Accelpoint,
współpracownik
koordynujący prace podejmowane przez Startup
oraz organizujący kontakty z ekspertami i
mentorami oraz Partnerami Merytorycznymi;

Project Manager – a person employed by the
Accelpoint Accelerator, responsible for ongoing
contact with the Startup, an employee or associate
of the Accelpoint Accelerator coordinating works
taken up by the Startup and providing for contact
with experts and mentors and Substantive Partners;
Business Partner – an entity initiating cooperation
with the Startup as part of the acceleration action,
interested
in
implementing
the
Startup
solution/making an equity investment; In the
acceleration program Business Partners perform the
function of: Technology Recipients or Investors who
will ultimately be involved at Stage 2, in the form
and scope agreed upon with the Accelpoint
Accelerator and the Startup, with a proviso that a
relevant Business Partner, not related to the
Accelpoint Accelerator (within the meaning of
Article 6c.2 of the act on establishment of the Polish
Agency for Enterprise Development of 9 November
2000) may perform only one out of the mentioned
functions in a project;

Partner biznesowy – podmiot nawiązujący
współpracę ze Startupem w ramach działania
akceleracja,
zainteresowany
wdrożeniem
Startupu/dokonaniem
inwestycji
rozwiązania
kapitałowej; Partnerzy biznesowi w programie
akceleracyjnym
Odbiorców
pełnią
funkcję:
technologii lub Inwestorów którzy docelowo
zaangażowani będą w Etapie 2., w formie i zakresie
określonym z Akceleratorem Accelpoint oraz
Startupem, z zastrzeżeniem że dany Partner
biznesowy,
z
Akceleratorem
niepowiązany
Accelpoint w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP, może pełnić
w projekcie tylko jedną z wskazanych funkcji;

Partner Merytoryczny – podmiot świadczący Substantive Partner – an entity providing specialist
specjalistyczne usługi prawne, księgowe i inne w legal, accounting and other services as part of the
ramach Projektu Poland Prize by Accelpoint;
Poland Prize Project by Accelpoint;
PoC (proof of concept) – faza prekomercjalizacji,
polegająca na wykazaniu słuszności/poprawności
pomysłu; zwykle kończy się opracowaniem wersji
demonstracyjnej, która nie jest kompletnym,
finalnym rozwiązaniem, lecz pozwala udowodnić
słuszność przyjętych założeń lub możliwość
eksploatacji. W tym celu autor rozwiązania musi
udowodnić możliwość realizacji koncepcji oraz
możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów. Jest
to jedna z początkowych, lecz zasadniczych faz
prowadzących do opracowania prototypu nowego
rozwiązania i dotyczy zarówno nowych pomysłów w
sferze materialnej (wynalazki), jak i niematerialnej
(metodyka, oprogramowanie);

PoC (Proof of Concept) – a pre-commercialisation
phase at which the reasonability/correctness of a
concept is proven; it usually ends with development
of a demo version, which is not a complete, final
solution, but proves the reasonability of the
assumptions made or the possibility of exploiting
them. For this purpose, the author of the solution
must prove that it is possible to implement the
concept and that the assumed results may be
achieved. It is one of the initial but fundamental
phases leading to development of a prototype of a
new solution and refers to new ideas in both
material
(inventions)
and
non-material
(methodology, software) terms;
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Postakceleracja - działania zmierzające do
zmaksymalizowania rezultatów Projektu Poland
Prize by Accelpoint osiągniętych przez Startup w
wyniku Akceleracji, przewidujące np. kontynuację
lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych
Startupu lub utrzymanie ich efektów;

Post Acceleration – actions aiming at maximisation
of the results of the Poland Prize Project by
Accelpoint achieved by the Startup as a result of the
Acceleration, providing for e.g. continuation or
extension of selected development activities of the
Startup or maintenance of their effects;

Program Akceleracji Poland Prize – program
działań Akceleratora Accelpoint w ramach
wyodrębnionych rund, każdej składającej się z
dwóch etapów obejmujących działania: scouting,
soft-landing i rozwój (I Etap) oraz akceleracja i
postakceleracja (II Etap); oparty na intensywnej
współpracy Beneficjenta końcowego, Akceleratora
Accelpoint i Partnera biznesowego oraz wsparciu w
formie pieniężnej, mających umożliwić pilotażowe
wdrożenie rozwiązania Startupu u Odbiorcy
technologii i/lub pozyskanie kapitału od Inwestora;

Poland Prize Acceleration Program – a program
covering activity of the Accelpoint Accelerator as
part of separate rounds, each comprising two
stages: scouting, soft-landing and development (I
Stage) and acceleration and post acceleration (II
Stage); it is based on intensive cooperation between
the Final Beneficiary, the Accelpoint Accelerator and
a Business Partner and financial support which are
to enable pilot implementation of a Startup solution
at the Technology Recipient or acquisition of funds
from an Investor;

Projekt aplikacyjny - projekt rozwijany w ramach
Indywidualnego Planu Akceleracji przez Startup;
produkt (w tym usługa) na rozwój którego Startup
otrzymał Grant;

Application Project – a project developed under the
Individual Acceleration Plan by the Startup; a product

Projekt Poland Prize by Accelpoint – projekt pod
nazwą „Accelpoint Poland Prize - technologiczny
Akcelerator łączący zagraniczne startupy z
Odbiorcami technologii i Inwestorami w Polsce”
realizowany przez Akcelerator Accelpoint na
podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej z
Instytucją Pośredniczącą;

Poland Prize Project by Accelpoint – a project called
“Accelpoint Poland Prize – a technological
accelerator connecting foreign startups with
technology recipients and investors in Poland”
implemented by the Accelpoint Accelerator on the
basis of the Subsidy Agreement concluded with the
Intermediate Body;

Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek
operacje wykonywane na danych osobowych, takie
jak
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i
usuwanie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonywania
przez
Beneficjenta
zadań
wynikających z Umowy o dofinansowanie oraz przez
Strony zadań wynikających z niniejszej Umowy;

Personal Data Processing – any operations
performed on personal data, such as collecting,
recording, storing, processing, modifying, sharing
and deleting, in a scope necessary for the
Beneficiary to perform the tasks resulting from the
Subsidy Agreement and for the Parties to perform
the tasks resulting from this Agreement;

(including services) for development of which the Startup
received the Grant;

Accelpoint Poland Prize Project Terms and
Conditions (Terms and Conditions) – terms and
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conditions defining the terms for receiving and
considering (evaluating) Applications submitted
during the call for the Poland Prize Project by
Accelpoint implemented under Smart Growth
Operational Programme 2014-2020, Priority axis 2:
Supporting the environment and the capacity of
enterprises to conduct R & D & I activities, Measure
2.5: Acceleration programmes – Poland Prize;

Regulamin Projektu Accelpoint Poland Prize
(Regulamin) – regulamin określający zasady
przyjmowania i rozpatrywania (oceny) Aplikacji
składanych w trakcie trwania naborów do Projektu
Poland Prize by Accelpoint, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny 2014-2020, Oś
priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
Działanie 2.5: Programy akceleracyjne – Poland
Prize;

Ordinance – the Ordinance of the Minister of
Infrastructure and Development of 10 July 2015 on
granting financial aid under Smart Growth
Operational Programme 2014-2020;
EC Regulation no. 651/2014 – Commission
Regulation (EU) No. 651/2014 of 17 June 2014
declaring certain categories of aid compatible with
the common market in application of Articles 107
and 108 of the Treaty (OJ EU L 187 of 26.6.2014, p.
1);

–
Ministra
Rozporządzenie
rozporządzenie
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w
sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020;
Rozporządzenia KE nr 651/2014 - Rozporządzenie
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z Agreement – this Agreement concluded between
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i the Parties;
108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1);
Subsidy Agreement – an agreement for co-financing
of the Project under Measure 2.5. Acceleration
Umowa – niniejsza Umowa zawarta pomiędzy
Programs under Smart Growth Operational
Stronami;
Programme 2014-2020 No.
Umowa o dofinansowanie – umowa o POIR.02.05.00-00-002/20-00 concluded on 9 June
dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.5. 2021 between the Accelpoint Accelerator and the
Programy Akceleracyjne Programu Operacyjnego Intermediate Body.
Inteligentny
Rozwój
2014-2020
nr
POIR.02.05.00-00-002/20-00
zawarta dnia 9
czerwca 2021 r. pomiędzy Akceleratorem Accelpoint
a Instytucją Pośredniczącą.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad
udzielenia pomocy publicznej Startupowi oraz
określenia warunków uczestnictwa Startupu w
Indywidualnym Planie Rozwoju oraz Indywidualnym

§2
SUBJECT MATTER
1.
The subject matter of the Agreement covers
determination of the terms of granting a public aid
to the Startup and the terms of participation of the
Startup in the Individual Development Plan and the
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Planie Akceleracji, z zastrzeżeniem postanowień §
10 ust. 6 Umowy.
2.
Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron
dotyczące, w szczególności:
a)
zobowiązania Stron do realizacji Projektu
Poland Prize by Accelpoint, Projektu aplikacyjnego,
Programu Akceleracji Poland Prize, Indywidualnego
Planu Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji w
okresie obowiązywania Umowy;
b)
praw i obowiązków Stron wynikających z
zawarcia Umowy;
c)
zobowiązań Stron na etapie Postakceleracji;
d)
zasad odpowiedzialności Stron.
3.
Strony zobowiązują się do wspólnej
realizacji Projektu Poland Prize by Accelpoint,
Projektu aplikacyjnego, Programu Akceleracji Poland
Prize,
Indywidualnego
Planu
Rozwoju
i
Indywidualnego Planu Akceleracji zgodnie w
szczególności z:
a)
Umową i jej załącznikami,
b)
Regulaminem konkursu w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś
priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize,
c)
Regulaminem,
d)
przepisami
prawa
obowiązującymi
krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności
zasadami polityk unijnych, w tym dotyczących
konkurencji,
publicznych
oraz
zamówień
zrównoważonego rozwoju i równych szans.
4.
Umowa realizowana jest zgodnie z
harmonogramem Indywidualnego Planu Rozwoju i
Indywidualnego Planu Akceleracji w ramach _____
cyklu akceleracji, trwającego od _______ r., nie
później niż do ____________ r.

Individual Acceleration Plan, subject to the
provisions of § 10.6 of the Agreement.
2.
The Agreement shall regulate the rights and
obligations of the Parties concerning, in particular:
a)
the obligations of the Parties related to
implementation of the Poland Prize Project by
Accelpoint, the Poland Prize Acceleration Program,
the Individual Development Plan and the Individual
Acceleration Plan within the term of the Agreement;
b)
the rights and obligations of the Parties
resulting from conclusion of the Agreement;
c)
the obligations of the Parties at the
Post-Acceleration stage;
d)
the terms regulating liability of the Parties.
3.
The Parties undertake to jointly implement
the Poland Prize Project by Accelpoint, the
Acceleration Project, the Poland Prize Acceleration
Program, the Individual Development Plan and the
Individual Acceleration Plan in line with, in
particular:
a)
the Agreement and annexes thereto,
b)
the Contest Terms and Conditions under
Smart Growth Operational Programme 2014-2020
Priority axis II: Supporting the environment and the
capacity of enterprises to conduct B+R+I activities,
Measure 2.5 Acceleration programmes – Poland
Prize,
c)
the Terms and Conditions,
d)
applicable national laws and European
Union regulations, in particular EU policy principles,
including those related to competition, public
procurement and sustainable development and
equal opportunities.
4.
The Agreement shall be implemented in line
with the schedule of the Individual Development
Plan and the Individual Acceleration Plan as part of
_____ acceleration cycle lasting from _______ not
later than until _______.

§3

§3
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OGÓLNE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
1.
Indywidualny Plan Rozwoju, tj. Etap 1.,
składa się z 2 modułów:
a)
Soft-landing - trwający nie dłużej niż ok. 1
miesiąc, którego ukończenie jest równoznaczne z
rejestracją Startupu w Krajowym Rejestrze
Sądowym;
b)
Rozwój - trwający nie dłużej niż 2 miesiące,
którego
ukończenie jest równoznaczne z
podpisaniem listu intencyjnego z OT lub term sheet
z Inwestorem.
2.
Indywidualny Plan Rozwoju ma na celu
zapewnić Startupowi niezbędne warunki dla
podjęcia właściwej działalności biznesowej przy
wsparciu Konsjerża oraz współpracy z Menadżerem
Projektu.
3.
Startup wybiera Konsjerża spośród osób
rekomendowanych przez Akcelerator Accelpoint lub
osób,
udokumentowane
posiadających
doświadczenie i kwalifikacje, a następnie przy
wsparciu Konsjerża przystępuje do zorganizowania
podstawowych zasobów na terytorium Polski.
Korzystanie z usług Konsjerża jest dobrowolne i nie
wpływa na odbiór Kamieni Milowych.
4.
Startup w terminie ___ Dni od zawarcia
Umowy, przedstawi zakres prac do realizacji w
ramach Indywidualnego Planu Rozwoju.
Indywidualny Plan Akceleracji, tj. Etap 2.,
5.
trwający nie dłużej niż 10 miesięcy, składa się z 2
modułów:
a)
moduł 1 (PRODUCT DEVELOPMENT),
którego celem jest wypracowanie wersji produktu
gotowej na rozpoczęcie pilotażu/wdrożenia razem z
Partnerem
Biznesowym
poprzez
PRODUCT
DEVELOPMENT, czyli dopasowanie istniejącego
produktu (w tym usługi) do potrzeb Partnera
Biznesowego; w module 1 zdefiniowane zostaną
Kamienie Milowe, których osiągnięcie warunkować
będzie przejście Startupu do modułu 2, o którym
mowa w lit. b poniżej;

GENERAL TERMS FOR PROJECT IMPLEMENTATION
1.
The Individual Development Plan, i.e. Stage
I, is composed of 2 modules:
a)
Soft-landing – lasting no longer than ca. 1
month, the completion of which is tantamount to
registration of the Startup in the National Court
Register;
b)
Development – lasting no longer than 2
months, the completion of which is tantamount to
execution of the letter of intent with the TR or the
term sheet with the Investor.
2.
The Individual Development Plan is
supposed to provide the Startup with necessary
conditions to start the relevant business activity
with support of the Concierge and in cooperation
with the Project Manager.
3.
The Startup shall select the Concierge out of
persons recommended by the Accelpoint
Accelerator or persons with documented experience
and qualifications, and then with support of the
Concierge shall proceed to organise basic resources
in Poland. Using the Concierge services shall be
voluntary and shall not impact acceptance of the
Milestones.
4.
Within ___ Days from conclusion of the
Agreement, the Startup shall present the scope of
works to be performed within the frames of
Individual Development Plan.
The Individual Acceleration Plan, i.e. Stage
5.
II, lasting no more than 10 months, is composed of 2
modules:
a)
module 1 (PRODUCT DEVELOPMENT), the
aim of which is to elaborate the product version
ready for launch of the pilot/implementation along
with the Business Partner by means of PRODUCT
DEVELOPMENT, namely adjustment of the existing
product (including service) to the needs of the
Business Partner; in module 1 the Milestones shall
be defined which have to be achieved by the
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b)
moduł 2 (PRODUCT TESTING: PoC), którego
celem jest przeprowadzenie pilotażu/wdrożenia
produktu (w tym usługi) proponowanych przez
Startupy we współpracy z Partnerem Biznesowym i z
wykorzystaniem infrastruktury OT na ustalonym
odsetku klientów OT lub w sposób ustalony z
Inwestorem;
6.
Strony przyjmują łącznie trzy Kamienie
Milowe dla IPA,, z zastrzeżeniem że w przypadku
gdy Startup współpracuje z więcej niż jednym
Partnerem
Biznesowym
Kamienie
Milowe
przyjmowane są odrębnie dla każdego Partnera
Biznesowego. Szczegółowy opis Kamieni Milowych
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy - Harmonogram
Indywidualnego Planu Rozwoju i Indywidualnego
Planu Akceleracji, przy czym Strony zobowiązują się
do uzgodnienia treści Załącznika nr 1 do Umowy w
terminie nie później niż 30 Dni od dnia rozpoczęcia
realizacji Indywidualnego Planu Akceleracji pod
rygorem zastrzeżonym w § 10 ust. 7 Umowy.
7.
Końcowy z Kamieni Milowych dla IPA
oznacza uzyskanie wyników walidacji przedmiotu
rozwoju lub jego kluczowych elementów w
środowisku zbliżonym do rzeczywistego, na
podstawie których podejmowana jest decyzja o
dalszej
Partnera
możliwości
współpracy
Biznesowego ze Startupem na podstawie
rozwijanych rozwiązań.
8.
Harmonogram
Indywidualnego
Planu
Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji określa
metodę i dokumenty stanowiące podstawę
weryfikacji wskaźników danego Kamienia Milowego.
9.
Osiągnięcie każdego z Kamieni Milowych
weryfikowane i dokumentowane jest przez
Akcelerator Accelpoint stosownie do postanowień
ust. 8 powyżej oraz zgodnie z formą i na zasadach
określonych w Umowie, tj.: informację o
osiągnięciu lub nieosiągnięciu każdego z Kamieni
Milowych sporządza w formie pisemnej Akcelerator
Accelpoint i podlega ona zatwierdzeniu przez

Startup in order to proceed to module 2 referred to
in letter (b) below;
b)
module 2 (PRODUCT TESTING: PoC), the aim
of which is to carry out the pilot/implementation of
the product (including service) proposed by the
Startup in cooperation with the Business Partner
and with the use of the infrastructure of the TR with
a specified percentage of TR’s clients or otherwise
as agreed upon with the Investor;
6.
The Parties shall assume in aggregate three
Milestones for the IAP, with a proviso that if the
Startup cooperates with more than one Business
Partner the Milestones shall be assumed separately
for each Business Partner. The detailed description
of the Milestones is provided in Annex no. 1 to the
Agreement – Schedule for the Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
Plan, whereby the Parties undertake to agree upon
the content of Annex no. 1 to the Agreement no
later than within 30 Days from launching
implementation of the Individual Acceleration Plan,
subject to § 10.7 of the Agreement.

7.
The end one of the Milestones for the IAP
shall mean obtaining results of the validation of the
subject matter of development or its key elements
in an environment close to reality, which shall
provide the basis for the decision on the possibility
of further cooperation between the Business
Partner and the Startup based on the developed
solutions.
8.
The
Schedule
for
the
Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
Plan prescribes the method and documents
providing the basis for verification of the indicators
for a relevant Milestone.
9.
Achievement of each Milestone shall be
verified and documented by the Accelpoint
Accelerator pursuant to the provisions of clause 8
above and in compliance with the form and upon
the terms prescribed in the Agreement, i.e.:
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Komisję Oceniającą dla IPR, i Komisję Oceniającą
dla danej ścieżki i Partnera Biznesowego dla IPA,
która stosownie do postanowień Regulaminu,
ocenia spełnienie przez Startup kolejnych Kamieni
Milowych. W przypadku gdy Startup współpracuje z
więcej niż jednym Partnerem Biznesowym, przez
spełnienie przez Startup Kamieni Milowych rozumie
się spełnienie wszystkich Kamieni Milowych we
wszystkich ścieżkach branżowych, w których
uczestniczy Startup. Decyzja zostaje przekazana
Startupowi.
10.
Po spełnieniu Kamieni Milowych w ramach
Modułu 1. IPA przez Startup, przez co rozumie się
pozytywną ocenę dokonaną przez Komisję
Oceniającą, Komisja Oceniająca kwalifikuje Startup
jako gotowy lub niegotowy do rozpoczęcia pilotażu
z Partnerem Biznesowym i zakwalifikowania się do
Modułu 2.
11.
Kamienia
Milowego,
Nieosiągnięcie
wyklucza
opisanych
w
podjęcie
działań
Harmonogramie Indywidualnego Planu Rozwoju i
Indywidualnego Planu Akceleracji jako właściwych
dla, odpowiednio każdego kolejnego Kamienia
Milowego. W przypadku niezrealizowania Kamienia
Milowego, przyjęta dla niego w Harmonogramie
Indywidualnego Planu Rozwoju i Indywidualnego
Planu Akceleracji kwota ryczałtowa Grantu nie
będzie wypłacona.
12.
W terminie 14 Dni od zakwalifikowania
Startupu przez Komisję Oceniającą jako gotowego
do rozpoczęcia Modułu 2, Strony w porozumieniu z
Partnerem Biznesowym, zobowiązują się do
doprecyzowania Kamieni Milowych właściwych dla
Modułu 2.
13.
Postakcelaracja jest etapem fakultatywnym,
w trakcie którego Akcelerator wspiera doradczo
działania Startupu w celu nawiązania współpracy
biznesowej z Partnerem Biznesowym oraz innymi
partnerami, z zastrzeżeniem że okres trwania
wsparcia nie przekracza 12 miesięcy.

information on achievement of or failure to achieve
each Milestone shall be prepared in written form by
the Accelpoint Accelerator and shall be approved by
the Evaluation Committee for the IDP and the
Evaluation Committee for the relevant path and the
Business Partner for the IAP which, pursuant to the
provisions of the Terms and Conditions, evaluates
whether the Startup achieved subsequent
Milestones. If the Startup cooperates with more
than one Business Partner, then achievement of all
Milestones by the Startup is understood as
achievement of all the Milestones in all sector paths
in which the Startup participates. The decision shall
be communicated to the Startup.
10.
Upon achievement of the Milestones under
Module 1 of the IAP by the Startup, which is
understood as the positive evaluation by the
Evaluation Committee, the Evaluation Committee
shall qualify the Startup as ready or not ready to
launch the pilot with the Business Partner and to
qualify for Module 2.
11.
Failure to achieve a Milestone shall prevent
taking the actions prescribed in the Schedule for the
Individual Development Plan and the Individual
Acceleration Plan as appropriate for, accordingly,
each subsequent Milestone. In the case of failure to
achieve a Milestone, the Grant lump sum assumed
therefor in the Schedule for the Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
Plan shall not be disbursed.
12.
Within 14 Days from qualification of the
Startup as ready for implementation of Module 2 by
the Evaluation Committee the Parties in
consultation with the Business Partner undertake to
specify the Milestones appropriate for Module 2.
13.
Post-acceleration is an optional stage during
which the Accelerator shall support Startup’s
actions by providing it with advisory in order to
establish business cooperation with the Business
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Partner and other partners, with a proviso that the
support term shall not exceed 12 months.
§4
OBOWIĄZKI AKCELERATORA ACCELPOINT
1.
Akcelerator Accelpoint zobowiązany jest do
udzielenia Startupowi wsparcia zgodnie ze
Szczegółowym Budżetem Indywidualnego Planu
Rozwoju i
Indywidualnego Planu Akceleracji,
stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy i w
następujących formach:
a)
Grantu w łącznej wysokości do 50.000,00 zł
(słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100)
przekazywanego w transzach i po spełnieniu
warunków określonych w Umowie na następujący
rachunek bankowy Startupu: ________ nr rachunku
bankowego: ____________.
b)
Grantu w łącznej wysokości do 250.000 zł
(słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych
0/100) przekazywanego w transzach i po spełnieniu
warunków określonych w Umowie na następujący
rachunek bankowy Startupu: ________ nr rachunku
bankowego: ____________.
2.
Szczegółowy Budżet Indywidualnego Planu
Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji,
stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, przedstawia
kalkulację wydatków Startupu niezbędnych dla
rozwoju produktu (w tym usługi) lub technologii
Startupu celem uzyskania wyników walidacji
przedmiotu rozwoju w środowisku zbliżonym do
rzeczywistego, na podstawie których podejmowana
jest decyzja o możliwości dalszej współpracy
Partnera Biznesowego ze Startupem na podstawie
rozwijanych rozwiązań.

§4
OBLIGATIONS OF THE ACCELPOINT ACCELERATOR
1.
The Accelpoint Accelerator is obliged to
provide the Startup with support as prescribed in
the Detailed Budget for the Individual Development
Plan and the Individual Acceleration Plan, which are
appended as Annex no. 2 to the Agreement, in the
form of:
a)
The Grant in an aggregate amount of up to
PLN 50,000.00 (in words fifty thousand zlotys 0/100)
provided in tranches and upon satisfaction of the
conditions prescribed in the Agreement to the
following bank account of the Startup: ________
bank account no.: ____________.
b)
The Grant in an aggregate amount of up to
PLN 250.000 (in words two hundred fifty thousand
zlotys 0/100) provided in tranches and upon
satisfaction of the terms prescribed in the
Agreement to the following bank account of the
Startup:
________
bank
account
no.:
____________.
2.
The Detailed Budget for the Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
Plan which is appended as Annex no. 2 to the
Agreement provides calculation of Startup’s
expenses necessary for development of the
Startup’s product (including service) or technology
in order to achieve results of the validation of the
subject matter of development in an environment
close to reality, which provides the basis for the
decision on the possibility of further cooperation
between the Business Partner and the Startup
3.
Warunkiem wypłaty danej transzy Grantu based on the developed solutions.
jest spełnienie przyporządkowanego jej Kamienia
3.
A relevant Grant tranche shall be disbursed
Milowego z zastrzeżeniem że:
1)
spełnienie I Kamienia Milowego w IPR provided that the respective Milestone is achieved,
umożliwia wypłatę do 20,00% Grantu przyznanego with a proviso that:
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w ramach IPR, spełnienie II Kamienia Milowego w
IPR umożliwia wypłatę do 80,00% Grantu
przyznanego w ramach IPR;
2)
spełnienie I Kamienia Milowego w IPA
umożliwia wypłatę do 20,00% Grantu przyznanego
w ramach IPA, spełnienie II Kamienia Milowego w
IPA umożliwia wypłatę do 25,00% Grantu
przyznanego w ramach IPA, spełnienie III Kamienia
Milowego umożliwia wypłatę do 55,00% Grantu
przyznanego w ramach IPA,
przez co rozumie się wypłatę kwoty ryczałtowej
stanowiącej odpowiedni odsetek kwoty udzielonego
Grantu.
4.
Akcelerator Accelpoint prowadzi bieżący
monitoring postępów Indywidualnego Planu
Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji, ze
szczególnym uwzględnieniem jego zgodności z
Harmonogramem Indywidualnego Planu Rozwoju i
Indywidualnego Planu Akceleracji, w szczególności
poprzez stały nadzór i koordynację przez Project
Managera, cotygodniowe spotkania robocze,
korzystanie
z
platformy
komunikacyjnej
umożliwiającej bieżącą komunikację Stron.
5.
Wypłata Grantu uzależniona jest od wpływu
dofinansowania
na
Projektu
realizację
przekazywanego przez IP na rachunek bankowy
Akceleratora Accelpoint. Jeżeli natomiast środki
takie nie będą dostępne na koncie projektowym,
Akcelerator
Accelpoint
zrealizuje
płatność
niezwłocznie po otrzymaniu wspomnianych
środków, nie później niż w terminie 7 dni roboczych
po wpływie środków na konto Projektu. W takim
przypadku Startupowi nie będą przysługiwać
odsetki ustawowe za opóźnienie.
6.
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem
Umowy, a nie objęte Grantem i nie ujęte w
Szczegółowym Budżecie Indywidualnego Planu
Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji,
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy pokrywa
Startup.

1)
achievement of Milestone I in the IDP shall
release up to 20.00% of the Grant given under the
IDP, achievement of Milestone II in the IDP shall
release up to 80.00% of the Grant given under the
IDP;
2)
achievement of Milestone I in the IAP shall
release up to 20.00% of the Grant given under the
IAP, achievement of Milestone II in the IAP shall
release up to 25% of the Grant given under the IAP,
achievement of Milestone III in the IAP shall release up to
55.00% of the Grant given under the IAP,

which is understood as disbursement of the lump
sum being a relevant percentage of the amount of
the given Grant.
4.
The Accelpoint Accelerator shall control, on
an ongoing basis, progress of the Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
Plan, in particular its compliance with the Schedule
for the Individual Development Plan and the
Individual Acceleration Plan, in particular by
constant supervision and coordination by the
Project Manager, weekly working meetings, use of
the communication platform enabling ongoing
communication between the Parties.
5.
The Grant shall be disbursed provided that
the co-financing for the Project implementation
provided by the Intermediate Body is credited to the
bank account of the Accelpoint Accelerator. If, in
turn, such funds are not available on the project
account, then the Accelpoint Accelerator shall make
the payment without unreasonable delay upon
receiving the said funds, no later than within 7
business days from the date the funds are credited
to the Project account. In such case, the Startup
shall not be entitled to statutory interest for delay.
6.
Any costs connected with performance of
the Agreement not covered by the Grant and not
included in the Detailed Budget for the Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
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7.
Grant rozliczany jest uproszczoną metodą
rozliczania wydatków w postaci kwot ryczałtowych.
Koszty związane z osiągnięciem Kamieni Milowych
nie podlegają rozliczaniu na podstawie faktycznie
poniesionych wydatków. Powyższa metoda oznacza,
że nie powstają oszczędności, a Startup nie zwraca
środków, jeśli faktycznie wydatkował mniej, niż
określała to kwota ryczałtowa. Analogicznie Startup
nie otrzymuje refundacji własnych środków, jeśli
wydatkował więcej, niż określała to kwota
ryczałtowa.
8.
Udział w Programie Akceleracyjnym jest
bezpłatny w formule equity free.

Plan appended as Annex no. 2 to the Agreement
shall be borne by the Startup.
7.
The Grant shall be settled by means of a
simplified expense settlement method in the form
of lump sums. Any costs connected with
achievement of the Milestones shall not be settled
on the basis of actually incurred expenses. The
foregoing method means that no savings shall be
created and the Startup shall not return funds if it in
fact spent less that prescribed by the lump sum.
Similarly, the Startup shall not have its own
contribution refunded if it spent more than
prescribed by the lump sum.
8.
Participation in the Acceleration Program
shall be free of charge in the equity free formula.

§ 5
OŚWIADCZENIA
1.
Startup zapewnia i gwarantuje, iż spełnia
warunki określone w art. 22 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 oraz w § 21 Rozporządzenia, tj.
jest przedsiębiorcą mikro lub małym, nie
notowanym
na
giełdzie,
rozpoczynającym
działalność gospodarczą lub działającym w okresie
do 5 lat od dnia jego rejestracji w odpowiednim
rejestrze lub ewidencji, który nie dokonał podziału
zysków i nie został utworzony w wyniku połączenia.
2.
Startup zapewnia, iż nie jest powiązany
kapitałowo lub osobowo (w rozumieniu art. 6c ust. 2
ustawy o utworzeniu PARP) z Akceleratorem lub
Partnerem Biznesowym biorącym udział w Projekcie
oraz podmiotami świadczącymi usługi w ramach
Programu akceleracji.
3.
Akcelerator Accelpoint oświadcza, że nie
jest powiązany kapitałowo lub osobowo (w
rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu PARP)
ze Startupem lub Partnerem Biznesowym biorącym
udział w Projekcie oraz podmiotami świadczącymi
usługi w ramach Programu akceleracyjnego.

§5
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
1.
The Startup warrants and represents that it
satisfies the conditions prescribed in Article 22 of
Commission Regulation (EU) no. 651/2014 and in §
21 of the Ordinance, i.e. it is a micro- or small
enterprise, unlisted enterprise, enterprise starting
its business activity or operating for up to 5 years
following its registration in the relevant register or
record, enterprise which has not yet distributed
profits and has not been formed through a merger.
2.
The Startup warrants that it has no capital
or personal links (within the meaning of Article 6c.2
of the Act on establishment of the Polish Agency for
Enterprise Development) with the Accelerator or
the Business Partner participating in the Project and
entities providing services as part of the
Acceleration Program.
3.
The Accelpoint Accelerator warrants that it
has no capital or personal links (within the meaning
of Article 6c.2 of the Act on establishment of the
Polish Agency for Enterprise Development) with the
Startup or the Business Partner participating in the
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4.
Startup zapewnia, iż posiada wyłączne
prawa do zgłoszonego w Aplikacji innowacyjnego
pomysłu biznesowego lub rozwiązania zgłoszonego
do Indywidualnego Planu Akceleracji oraz jest
uprawniony do rozporządzania we własnym imieniu
pełnią praw, a także że innowacyjny pomysł
biznesowy
jest wolny od wszelkich obciążeń
prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek
roszczenia podmiotu trzeciego.
5.
Startup zapewnia, iż prowadzi działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru
Sądowego.
6.
Startup zapewnia, że nie posiada zaległości
z tytułu należności publiczno-prawnych.
7.
Startup zapewnia, że nie jest, ani nie
zachodzą wobec niego przesłanki uznania za
podmiot wykluczony
z możliwości otrzymania Pomocy (co najmniej):
a)
na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy o PARP;
b)
zgodnie z art. 35 ust. 4 oraz art. 37 ust. 3
ustawy wdrożeniowej;
c)
na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d)
wobec którego orzeczono zakaz, o którym
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w art.
9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia
28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.);
e)
który znajduje się w trudnej sytuacji w
rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy
państwa w szczególności § 2 rozporządzenia KE nr
651/2014;

Project and entities providing services as part of the
Acceleration Program.
4.
The Startup represents that it holds the
exclusive rights to the submitted innovative
business idea submitted in the Application or the
solution submitted to the Individual Acceleration
Plan and is authorised to manage full rights on its
own behalf, and that the innovative business idea is
free from any legal encumbrances, securities or any
claim of a third party.
5.
The Startup warrants that it pursues its
business activity within the Republic of Poland as
confirmed by an entry in the National Court
Register.
6.
The Startup warrants that it has no arrears
on account of statutory liabilities.
7.
The Startup warrants that it is not, and
there are no premises that it may be deemed as, an
entity
excluded from receiving the Aid (at least):
a)
pursuant to Article 6b.3 of the Act on the
Polish Agency for Enterprise Development;
b)
pursuant to Article 35.4 and Article 37.3 of
the Implementation Act;
c)
on the basis of Article 207 of the Act on
public finance of 27 August 2009;
d)
as an entity subject to the prohibition
referred to in Article 12.1(1) of the Act on the
effects of employing third-country nationals staying
in the Republic of Poland illegally of 15 June 2021
(Journal of Laws (Dz.U.) of 2012, item 769)
or the prohibition referred to in Article 9.1(2a) of
the Act on the liability of collective entities for acts
prohibited under penalty of 28 October 2002
(Journal of Laws (Dz.U.) of 2018, item 703, as
amended);
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f)
na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy
wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz
rynkiem wewnętrznym;
g)
w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 3
rozporządzenia, w art. 1 rozporządzenia KE
nr 651/2014 oraz w art. 3 ust 3 rozporządzenia nr
1301/2013.
8.
Ponadto Startup oświadcza, że nie toczą się
wobec Startupu postępowanie naprawcze i nie
znajduje się w trakcie likwidacji; nie złożył wniosku
o ogłoszenie upadłości, nie ma żadnych
postępowań ugodowych lub likwidacyjnych w toku
przeciwko Startupowi oraz nie został złożony
jakikolwiek wniosek o likwidację Startupu; Startup
nie posiada jakichkolwiek informacji dotyczących
jakichkolwiek okoliczności, z których mogłoby
wyniknąć rozpoczęcie któregokolwiek z powyższych
postępowań, a sytuacja finansowa Startupu nie
stanowi podstawy do wszczęcia któregokolwiek z
takich postępowań.
9.
Startup zapewnia, że nie otrzymał na ten
sam Projekt aplikacyjny lub na pokrycie tych samych
kosztów wsparcia z innych środków publicznych.
10.
Startup zapewnia, że nie uzyskał pomocy w
kwocie wyższej niż określona w rozdziale 4
Rozporządzenia lub kwota tej pomocy wraz z
pomocą planowaną do udzielenia przez Akcelerator
w ramach Programu akceleracji nie przekroczy
zawartych w tym Rozporządzeniu progów.
11.
Startup zapewnia, że nie prowadzi i nie
będzie prowadził działalność w zakresie:
a)
wytwarzania,
przetwórstwa
lub
wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów
tytoniowych,
b)
produkcji lub wprowadzania do obrotu
napojów alkoholowych,
c)
produkcji lub wprowadzania do obrotu
treści pornograficznych,

e)
as an enterprise in difficulty within the
meaning of the EU provisions related to state aid, in
particular § 2 of EC Regulation no. 651/2014;
f)
as an enterprise subject to a recovery order
following a Commission decision declaring an aid
illegal and incompatible with the internal market;
g)
in the cases stated in § 4.3 of the O,
Article 3 of the EC Regulation no. 651/2014 and
Article 3.3 of regulation no. 1301/2013.
8.
Furthermore, the Startup represents that
there are no recovery proceedings pending against
it and it is not in liquidation; it has not filed a
bankruptcy petition, no settlement or liquidation
proceedings are pending and no liquidation petition
has been filed against the Startup; The Startup has
no information whatsoever on any circumstances
which could result in initiation of either of the
foregoing proceedings, and the financial situation of
the Startup provides no basis for initiation of either
of the foregoing proceedings.
9.
The Startup warrants that it has not
received any aid for the same Application Project or
to cover the same costs from other public sources.
10.
The Startup warrants that it has not
received an aid in an amount exceeding that
specified in chapter 4 of the Ordinance, or the
amount of such aid along with the aid planned to be
given by the Accelerator under the Acceleration
Program will not exceed the thresholds prescribed
in that Ordinance.
11.
The Startup warrants that it has and will not
pursue an activity in the scope of:
a)
producing, processing or marketing tobacco
products,
b)
producing or marketing alcoholic beverages,
c)
producing or marketing pornographic
contents,
d)
trading in explosives, weapons and
ammunition,
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d)
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i
amunicją,
e)
gier losowych, zakładów wzajemnych, gier
na automatach i gier na automatach o niskich
wygranych,
f)
produkcji lub wprowadzania do obrotu
środków odurzających, substancji psychotropowych
lub prekursorów.
12.
Startup zapewnia, że nie jest przedsiębiorcą
prowadzącym działalność w sektorze hutnictwa
żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze
budownictwa okrętowego, sektorze włókien
syntetycznych, sektorze transportu i związanej z nim
infrastruktury oraz sektorze wytwarzania energii, jej
dystrybucji i infrastruktury.
13.
Startup oświadcza, iż posiada wiedzę i
rozumie, że VAT od usług kupowanych przez Startup
za środki pochodzące z Grantu stanowi koszt
niekwalifikowany i nie podlega refundacji ze
środków Grantu.
14.
Startup zapewnia, że co najmniej połowę
udziałów lub akcji Startupu posiadają osoby, które
nie posiadają polskiego obywatelstwa i co najmniej
jeden z członków zarządu Startupu nie posiada
polskiego obywatelstwa w okresie obowiązywania
Umowy.
15.
Startup oświadcza, że każde z powyższych
oświadczeń jest aktualne i zgodne ze stanem
rzeczywistym i pozostanie takim w okresie
obowiązywania Umowy określonym w §2 ust. 4 .
16.
Akcelerator Accelopoint oświadcza, iż
podjął decyzję o zawarciu Umowy, w szczególności
na podstawie oświadczeń i zapewnień złożonych
przez Startup, i bez tych oświadczeń i zapewnień nie
podjąłby decyzji o przyznaniu Grantu.
17.
Każde z oświadczeń i zapewnień powinno
być interpretowane samodzielnie i nie jest
ograniczone przez jakiekolwiek postanowienia
Umowy lub innego oświadczenia i zapewnienia, o
ile Umowa nie stanowi inaczej.

e)
chance gaming, betting, slot machines and
low-stakes machine gaming,
f)
producing or marketing intoxicating
substances, psychotropic substances or precursors.
12.
The Startup warrants that it is not an
enterprise pursuing an activity in the iron and steel,
coal, shipbuilding, synthetic fibres, transport and
related infrastructure and energy generation,
distribution and infrastructure sectors.
13.
The Startup represents that it is aware and
understands that VAT on services bought by the
Startup for funds derived from the Grant is a
non-eligible cost and shall not be subject to refund
from the Grant resources.
14.
The Startup warrants that at least half of
Startup’s shares are held by persons other than
Polish citizens and at least one member of the
Startup’s Management Board is not a Polish citizen
within the Agreement term.
15.
The Startup represents that each of the
foregoing representations is valid and corresponds
to the actual state and shall remain so within the
Agreement term specified in § 2.4.
16.
The Accelpoint Accelerator represents that
it decided to conclude the Agreement, in particular
on the basis of the representations and warranties
filed by the Startup, and without those
representations and warranties it would not have
decided to give the Grant.
17.
Each of the representations and warranties
should be interpreted independently and shall not
be limited by any provision of the Agreement or
other representation and warranty, unless the
Agreement states otherwise.
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§ 6
OBOWIĄZKI STARTUPU
1.
Startup zobowiązuje się do aktywnego
uczestniczenia w realizacji Projektu Poland Prize by
Accelpoint, Projektu aplikacyjnego, Programie
Akceleracji Poland Prize, Indywidualnym Planie
Akceleracji, Indywidualnym Planie Rozwoju w
okresie obowiązywania Umowy, w szczególności do:
udziału we wszystkich warsztatach i spotkaniach, w
tym cotygodniowych spotkaniach roboczych,
organizowanych przez Akcelerator Accelpoint w
ramach Projektu.
2.
Startup zobowiązuje się do udzielenia we
wskazanym przez Akcelerator Accelpoint terminie
wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji IPR, IPA
oraz Projektu Poland Prize by Accelpoint i Projektu
aplikacyjnego oraz raportowania o bieżącym
postępie prac nad produktem (w tym usługą)
minimum raz w miesiącu i przy wykorzystaniu
platformy
komunikacyjnej
wskazanej
przez
Akcelerator Accelpoint. W celu uniknięcia
wątpliwości Strony precyzują, iż obowiązek
udzielania wyjaśnień i informacji dotyczy również
informacji
zweryfikowanie
umożliwiających
prawdziwości oświadczeń Startupu złożonych w §5
Umowy.
3.
Startup zobowiązuje się stosować się do
zaleceń mentorów, Członków Komisji Oceniającej,
Project Managera oraz zadań i terminów
wskazanych w Załącznikach nr 1 - 2, 4 , o ile nie jest
to sprzeczne z Umową i obowiązującymi przepisami
prawa.
4.
Startup zobowiązuje się do stosowania
narzędzi bezpośredniego komunikowania się na
odległość, w tym platform komunikacyjnych w
ramach Projektu Poland Prize by Accelpoint i
Projektu
aplikacyjnego,
wskazanych
przez
Akcelerator Accelpoint oraz upoważnia Akcelerator
Accelpoint do zakładania kont Startupu lub

§6
OBLIGATIONS OF THE STARTUP
1.
The Startup undertakes to actively
participate in implementation of the Poland Prize
Project by Accelpoint, the Application Project, the
Poland Prize Acceleration Program, the Individual
Acceleration Plan, the Individual Development Plan
within the Agreement term, in particular to:
participate in all workshops and meetings, including
weekly working meetings organised by the
Accelpoint Accelerator as part of the Project.
2.
The Startup undertakes to provide, within a
term set by the Accelpoint Accelerator, any
clarification and information pertaining to
implementation of the IDP, the IAP and the Poland
Prize Project by Accelpoint and the Application
Project, and to report progress of the works over
the product (including service) at least once per
month and by means of the communication
platform stated by the Accelpoint Accelerator. In
order to avoid any doubt, the Parties specify that
the obligation to provide clarifications and
information shall also refer to information enabling
verification of the Startup’s representations filed in
§ 5 of the Agreement.
3.
The Startup undertakes to follow any
directions of mentors, Members of the Evaluation
Committee, Project Manager and tasks and
deadlines stated in Annexes no. 1-2, 4 , unless they
are in violation of the Agreement and applicable
legal provisions.
4.
The Startup undertakes to use the tools for
direct
distance
communication,
including
communication platforms as part of the Poland
Prize Project by Accelpoint and the Application
Project, indicated by the Accelpoint Accelerator, and
authorises the Accelpoint Accelerator to set up
accounts for the Startup or register the Startup, if it
is necessary for use of those tools.
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rejestracji Startupu, jeżeli jest to niezbędne do
korzystania z tych narzędzi.
5.
Startup zobowiązuje się do uczestniczenia w
działaniach promocyjnych i marketingowych
Projektu prowadzonych przez Akcelerator Accelpoint
w wymiarze uzgodnionym przez Strony jednak
zapewniającym rzeczywiste wsparcie dla działań
Akceleratora Accelpoint w tym zakresie. Startup
udziela zgody na wykorzystanie wizerunku jego
pracowników i współpracowników w tym celu i
zobowiązuje się do uzyskania od nich stosownych
zgód, jeśli będą wymagane przez przepisy prawa.
6.
Startup zobowiązuje się do stosowania na
stronie
internetowej
własnej
materiałów
promocyjnych wskazujących na udział w projekcie
akceleracyjnym realizowanym przez Akcelerator i
wspartych ze środków PARP. Akcelerator
zobowiązany jest udostępnić Startupowi stosowne
materiały promocyjne.
7.
Startup
zobowiązuje
się
wskazać
pracowników lub współpracowników, którzy będą
uczestniczyć w działaniach wskazanych w ust. 5
powyżej i w ramach tego obowiązku mogą zostać
zobowiązani do przygotowania opisu produktu (w
tym usługi), przekazanie wypowiedzi lub treści
związanych z udziałem w Projekcie Poland Prize by
Accelpoint lub przygotowanie innych oświadczeń
dla mediów.
8.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony
oświadczają, że naruszenie któregokolwiek z
obowiązków wskazanych w niniejszym § 6 stanowi
istotne naruszenie Umowy i może być samodzielną
podstawą do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

5.
The Startup undertakes to participate in
promotional and marketing activities of the Project
carried out by the Accelpoint Accelerator in a scope
agreed upon between the Parties but ensuring
actual support for the actions of the Accelpoint
Accelerator in that scope. The Startup gives its
consent for the image of its employees and
associates to be used for that purpose, and
undertakes to obtain relevant permits, if such are
required by the law.
6.
The Startup undertakes to use on its
website
promotional
materials
indicating
participation
in
the
acceleration
project
implemented by the Accelerator and supported by
the funds provided by the Polish Agency for
Enterprise Development. The Accelerator is obliged
to provide the Startup with relevant promotional
materials.
7.
The Startup undertakes to name employees
or associates who will participate in the actions
stated in clause 5 above and as part of that
obligation may be obliged to prepare a description
of the product (including service), provide a
statement or content connected with participation
in the Poland Prize Project by Accelpoint or prepare
other statement for media.
8.
In order to avoid any doubt, the Parties
represent that infringement of either of the
obligations stated in this § 6 shall constitute a gross
infringement of the Agreement and may provide a
single basis for terminating the Agreement with
immediate effect.

§ 7
§7
LICENCJA
LICENCE
1.
Strony potwierdzają, że w ramach działań 1.
The Parties confirm that as part of
promocyjnych Projektu Poland Prize by Accelpoint, promotional activities of the Poland Prize Project by
Programu Akceleracji Poland Prize, Indywidualnego Accelpoint, the Poland Prize Acceleration Program,
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Planu Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji
oraz współpracy Stron będą wzajemnie posługiwać
się firmą drugiej Strony i danymi identyfikującymi
prowadzoną przez daną Stronę działalność
gospodarczą, na co Strony wzajemnie wyrażają
zgodę.
2.
Startup oświadcza, iż opracował i posługuje
się logotypem __________ (jeśli dotyczy).
3.
Akcelerator Accelpoint oświadcza, iż
opracował i posługuje się logotypem ACCELPOINT.
4.
Strony udzielają sobie wzajemnej licencji
niewyłącznej na korzystanie ze znaku towarowego i
logotypu, określonych w ust. 2 i 3 powyżej, na okres
obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem że przez
korzystanie ze znaku towarowego i logotypu należy
rozumieć oznaczanie nim dokumentów i materiałów
promocyjnych oraz wprowadzanie ich tak
oznakowanych do obrotu, na następujących polach
eksploatacji:
a)
upubliczniania za pomocą wprowadzanie i
udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych
sieciach komputerowych, na stronach www, do sieci
telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych
form przekazu danych;
b)
publikowanie we wszelkich publikacjach,
tworzących lub nie tworzących jednolitą całość, w
tym w dziennikach i czasopismach, serwisach
agencyjnych, stałych przekazach, biuletynach,
programach radiowych i telewizyjnych, kronikach
filmowych;
a)
publiczne
rozpowszechniane
przez
wszelkiego
rodzaju
masowego
środki
przekazywania, w szczególności za pomocą druku,
wizji, fonii lub innych technik rozpowszechniania;
b)
publiczne
wykonywanie,
wystawianie,
wyświetlanie, reemitowanie, odtwarzanie, w tym
odtwarzanie dźwiękiem, obrazem lub obrazem i
dźwiękiem, publicznego udostępnianie w sposób
umożliwiający każdemu dostęp w czasie i miejscu
przez niego wybranym;

the Individual Development Plan and the Individual
Acceleration Plan and cooperation between the
Parties, they will use each other's business name
and data identifying the business activity conducted
by a relevant Party, to which the Parties mutually
agree.
2.
The Startup declares that it has developed
and used the __________ logotype (if applicable).
3.
The Accelpoint Accelerator declares that it
has developed and used the ACCELPOINT logotype.
4.
The Parties grant each other a non-exclusive
license to use the trade mark and logotype stated in
clauses 2 and 3 above for the Agreement term, with
a proviso that using the trademark and logotype
should be understood as using them to mark
promotional materials and documents and
marketing such materials and documents marked in
such a manner, in the following fields of
exploitation:
a)
publishing by means of entering into and
sharing in the Internet, Intranet and other computer
networks, on websites, telecommunication and IT
networks and other forms of data transmission;
b)
publishing in any publications, whether they
form a coherent unity or not, including journals and
magazines, news agency websites, regular
broadcasts, bulletins, radio and television programs,
film chronicles;
a)
disseminating in public by means of any
type of mass media, in particular by means of print,
video, audio or other dissemination techniques;
b)
performing in public, displaying, screening,
rebroadcasting, reproducing, including sound,
image or image and sound reproduction, sharing in
public in such a manner that anyone may access
them at a discretionary place and time;
c)
disseminating by means of the on-demand
technology, irrespective of the payment method,
e.g. "pay per view", "on demand"; with the purpose
restricted to promotion of the Poland Prize Project
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c)
rozpowszechnianie za pomocą technologii
na żądanie, bez względu na sposób zapłaty np. „pay
per view”, „on demand”;
z ograniczeniem do celu w postaci promocji Projektu
Poland Prize by Accelpoint, Programu Akceleracji
Poland Prize, Indywidualnego Planu Rozwoju i
Indywidualnego Planu Akceleracji oraz współpracy
Stron.
5.
Dla
Strony
uniknięcia
wątpliwości
oświadczają, że cel w postaci promocji Projektu
Poland Prize by Accelpoint, Programu Akceleracji
Poland Prize, Indywidualnego Planu Rozwoju i
Indywidualnego Planu Akceleracji oraz współpracy
Stron obejmuje także używanie logotypu
_________ (jeśli dotyczy) i logotypu Akceleratora
Accelpoint w bieżącej działalności Stron związanej z
Projektem Poland Prize by Accelpoint, w
szczególności w ramach korespondencji pomiędzy
Stronami, Startupami oraz osobami trzecimi.
6.
Strony wspólnie ustalają, że korzystanie ze
znaków musi spełniać wymagania jakościowe
określone przez daną Stronę o ile wymagania te
zostały notyfikowane drugiej Stronie.
7.
Udzielona w ramach niniejszej umowy
licencja jest ograniczona czasowo.
8.
Udzielona w ramach niniejszej umowy
licencja nie jest ograniczona terytorialnie.
9.
Udzielona w ramach niniejszej umowy
licencja nie ma charakteru odpłatnego i jest
udzielona wyłącznie w celu prawidłowej realizacji
niniejszej Umowy.
10.
Strony w ramach udzielonej licencji,
jednocześnie nie mają prawa do udzielenia dalszych
sublicencji na korzystanie z praw określonych w ust.
2 i ust. 3 powyżej. Strony nie mają uprawnień do
dalszego rozporządzania prawami do znaków
towarowych określonych w ust. 2 i ust. 3 w ramach
udzielonej wzajemnie sublicencji.

by Accelpoint, the Poland Prize Acceleration
Program, the Individual Development Plan and the
Acceleration Plan and cooperation between the
Parties.

§8

§8

For the avoidance of doubt, the Parties
declare that the purpose in the form of promoting
the Poland Prize Project by Accelpoint, the Poland
Prize Acceleration Program, the Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
Plan and cooperation between the Parties also
includes the use of the _________ logotype (if
applicable) of the Accelpoint Accelerator in current
activity of the Parties related to the Poland Prize
Project by Accelpoint, in particular as part of
correspondence between the Parties, Startups and
third parties.
6.
The Parties mutually agree that the use of
the marks must meet the quality requirements
specified by a relevant Party, as long as such
requirements have been announced to the other
Party.
7.
The licence granted as part of this
Agreement shall have limited duration.
8.
The licence granted as part of this
Agreement shall not be limited as to territory.
9.
The licence granted as part of this
Agreement shall not be against charge and shall be
granted only for the purpose of proper performance
of this Agreement.
10.
At the same time, within the frames of the
granted licence, the Parties shall not be authorised
to grant further sublicenses for use of the rights
specified in clauses 2 and 3 above. The Parties shall
not be authorised to further manage the rights to
the trade marks specified in clauses 2 and 3 above
as part of the mutually granted sublicense.
5.

22

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.
Strony potwierdzają, że w ramach realizacji
Projektu Poland Prize by Accelpoint, Programu
Akceleracji Poland Prize, Indywidualnego Planu
Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji będzie
tworzenia, dokonywania oraz
dochodziło do
rozwijania przez Startup własności intelektualnej, w
szczególności utworów, znaków towarowych, baz
danych, programów komputerowych i know-how.
2.
Strony potwierdzają, iż fakt udostępniania
Akceleratorowi lub/i Partnerowi Biznesowemu
niektórych lub całości projektów wynalazczych,
utworów, baz danych, programów komputerowych,
know-how i innych przedmiotów własności
intelektualnej, które zostały stworzone lub
rozwinięte przez Startup w ramach realizacji
Projektu Poland Prize by Accelpoint, Programu
Akceleracji Poland Prize, Indywidualnego Planu
Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji, w
szczególności w ramach oceny Startupów w Komisji
Oceniającej lub w ramach testowania rozwiązania,
nie stanowi przekazania przez Startup wobec
Akceleratora lub/i Partnera Biznesowego pod
jakimkolwiek tytułem jakichkolwiek autorskich praw
majątkowych do jakichkolwiek przedmiotów
intelektualnej,
których własność
własności
pozostaje przy Startupie.
3.
W celu uniknięcia wątpliwości, Startup
traktowany jest jako „Twórca” projektów
wynalazczych, utworów, baz danych, programów
komputerowych, know-how i innych przedmiotów
własności intelektualnej, które zostały stworzone
lub rozwinięte przez Startup w ramach realizacji
Projektu Poland Prize by Accelpoint, Programu
Akceleracji Poland Prize, Indywidualnego Planu
Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji, w
rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1231 z późn. zm.).

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
The Parties confirm that as part of
implementation of the Poland Prize Project by
Accelpoint, the Poland Prize Acceleration Program,
the Individual Development Plan and the Individual
Acceleration Plan, the Startup will create and
develop intellectual property, in particular works,
trademarks, databases, computer programs and
know-how.
2.
The Parties confirm that the fact that some
or all of invention projects, works, databases,
computer programs, know-how and other objects of
intellectual property created or developed by the
Startup as part of the Poland Prize Project by
Accelpoint, the Poland Prize Acceleration Program,
the Individual Development Plan and the Individual
Acceleration Plan, are shared with the Accelerator
and/or the Business Partner in particular as part of
the Startup evaluation process performed by the
Evaluation Committee or as part of tests of a
solution shall not constitute any transfer, on any
account, by the Startup to the Accelerator and/or
the Business Partner of any proprietary copyrights
to any object of intellectual property which shall
remain the property of the Startup.
3.
In order to avoid any doubt, the Startup
shall be treated as the “Author” of invention
projects, works, databases, computer programs,
know-how and other objects of intellectual property
created or developed by the Startup as part of the
Poland Prize Project by Accelpoint, the Poland Prize
Acceleration Program, the Individual Development
Plan and the Individual Acceleration Plan, within the
meaning of the Act on copyright and related rights
of 04 February 1994 (consolidated text, Journal of
Laws (Dz.U.) of 2019, item 1231, as amended).
4.
The Startup confirms and guarantees that it
holds proprietary copyrights and derivative rights to
works and objects of intellectual property which
provide the basis for the concept of the product
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4.
Startup potwierdza i gwarantuje, że
przysługują Startupowi majątkowe prawa autorskie i
prawa zależne do utworów oraz do przedmiotów
własności przemysłowej, na których bazuje
koncepcja produktu (w tym usługi) lub technologii, a
w ramach dotychczasowych prac nad produktem (w
tym usługą) lub technologią, nie korzystał z
własności intelektualnej osób trzecich, nie naruszył,
ani nie naruszy w przyszłości prawa własności
intelektualnej osób trzecich, jak też nie wysunięto
wobec niego żadnych roszczeń z tytułu tego rodzaju
naruszeń.
§ 9
MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1.
Startup zobowiązuje się do wykonywania
wszelkich czynności w zakresie sprawozdawczości,
w szczególności w celu zapewnienia realizacji
obowiązków Akceleratora Accelpoint wynikających z
Umowy o dofinansowanie w terminach i na
warunkach
w
Umowie
o
określonych
dofinansowanie.
2.
Startup zobowiązuje się poddać wszelkim
czynnościom związanym z badaniem Startupu i
wykonywania przez Startup Umowy, w szczególności
w zakresie prawidłowości w wydatkowaniu Grantu,
niezależnie od tego czy czynności monitoringu
wykonuje bezpośrednio Akcelerator Accelpoint, czy
też IP lub inny podmiot uprawniony do kontroli
wydatków ze środków publicznych, zarówno
osobiście jak i przez podmioty trzecie upoważnione
do wykonywania takich czynności.
3.
Startup zobowiązuje się poddawać kontroli
Akceleratora Accelpoint oraz IP oraz innych
uprawnionych podmiotów, w tym w zakresie
obowiązku ewentualnych rozliczeń z IP, oraz
przechowywać i przekazywać dokumenty oraz
wyjaśnia w związku z wykonywaniem Umowy w
okresie 10 lat po wygaśnięciu Umowy.

(including service) or technology, and as part of the
works over the product (including service) or
technology performed to that date it has not used
any intellectual property of third persons, has not
infringed and will not infringe in the future any
intellectual property rights of third persons, and no
claims on account of such violations have been
raised against it.

§9
MONITORING AND REPORTING
1.
The Startup undertakes to carry out any
actions related to reporting, in particular in order to
provide for satisfaction of the Accelpoint
Accelerator’s obligations resulting from the Grant
Agreement within the terms and upon conditions
prescribed in the Grant Agreement.
2.
The Startup undertakes to submit to any
actions connected with due diligence of the Startup
and performance of the Agreement by the Startup,
in particular in the scope of correctness in spending
the Grant, irrespective whether the monitoring
actions are performed directly by the Accelpoint
Accelerator, the Intermediate Body or another
entity authorised to control expenditure from public
sources, whether personally or through third parties
authorised to carry out such actions.
3.
The Startup undertakes to submit to
inspection of the Accelpoint Accelerator, the
Intermediate Body and other authorised entities,
including in the scope of a obligation to settle, if
applicable, with the Intermediate Body, and to store
and provide documents and clarifications in
connection with performance of the Agreement
within 10 years from expiry of the Agreement.
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4.
Realizacja Indywidualnego Planu Rozwoju i
Indywidualnego Planu Akceleracji przez Startup
podlega kontroli. Kontrole planowane są z
uwzględnieniem terminów wyznaczonych na
rozliczenie kwot ryczałtowych w ramach Programu
Akceleracji Poland Prize i Projektu Poland Prize by
Accelpoint. W ramach kontroli wydatków
rozliczanych przy zastosowaniu kwot ryczałtowych
kontroli nie podlegają: faktury, pozostałe dowody
księgowe, listy płac, umowy o pracę, umowy
cywilnoprawne i inne dokumenty Startupu. W
związku z realizacją IPR i IPA Akceleratorowi
Accelpoint
prawo
przysługuje
żądania
udostępnienia kopii takich dokumentów.
5.
Kontroli
podlega
dokumentacja
potwierdzająca osiągnięcie Kamieni Milowych, w
szczególności wskaźników właściwych dla Kamieni
Milowych,
w
Harmonogramie
określona
Indywidualnego Planu Rozwoju i Indywidualnego
Planu Akceleracji.
6.
Z kontroli sporządza się raport pokontrolny,
w którym zawarte są wnioski i zalecenia
pokontrolne, w szczególności wskazanie czy Startup
posiada i przekazał Akceleratorowi Accelpoint
dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów,
wykonanie produktów lub zrealizowanie działań, w
tym także Kamieni Milowych.
Startup jest
zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni od
przekazania raportu pokontrolnego swojego
stanowiska w sprawie.
7.
W
przypadku
stwierdzenia
nieprawidłowości w toku kontroli Akcelerator
Accelpoint może wstrzymać wypłatę danej transzy
Grantu, lub w przypadku braku ustosunkowania się
do raportu pokontrolnego w terminie wskazanym w
ust. 6 wstrzymać Indywidualny Plan Rozwoju i
Indywidualny Plan Akceleracji lub rozwiązać umowę
ze Startupem

4.
Implementation
of
the
Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
Plan by the Startup shall be subject to inspection.
Inspections shall be planned taking into account
dates set for settlement of lump sums under the
Poland Prize Acceleration Program and the Poland
Prize Project by Accelpoint. As part of inspection of
expenses settled by means of lump sums, an
inspection shall not cover: invoices, other
accounting records, pay lists, employment contracts,
civil-law contracts and other documents of the
Startup. In connection with implementation of the
IDP and the IAP the Accelpoint Accelerator may
request copies of such documents for review.
5.
Inspection
shall
cover
documents
confirming achievement of the Milestones, in
particular indicators relevant for the Milestones, as
specified in the Schedule for the Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
Plan.
6.
As a result of an inspection a
post-inspection report shall be prepared, containing
conclusions and post-inspection recommendations,
in particular it shall state whether the Startup has
and has provided the Accelpoint Accelerator with
documents to prove that the results were achieved,
the products completed or the actions performed,
including also the Milestones. The Startup is
obliged to submit its feedback on that issue within 7
days from receiving the post-inspection report.
7.
If any irregularities are detected in the
course of inspection, then the Accelpoint
Accelerator may withhold disbursement of a
relevant Grant tranche, or in absence of the
feedback on the post-inspection report within the
term stated in clause 6 it may suspend the
Individual Development Plan and the Individual
Acceleration Plan or terminate the agreement with
the Startup
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8.
Otrzymany
przez
Startup
Grant,
wydatkowany niezgodnie z Umową, podlega
zwrotowi, wraz z naliczonymi odsetkami w
wysokości jak dla zaległości podatkowej. Startup
zobowiązuje się wykorzystać otrzymane środki
zgodnie z niniejszą Umową. Środki pieniężne
niewykorzystane
zgodnie
z
lub
Umową
Regulaminem, w tym niewykorzystane w
określonym terminie, podlegają zwrotowi.
9.
Akcelerator Accelpoint potwierdza, iż
zgodnie z Umową o dofinansowanie w trakcie
uczestnictwa Startupu w Programie Akceleracji
Poland Prize oraz w okresie 12 miesięcy od
zakończenia Projektu Poland Prize by Accelpoint
zabronione jest obejmowanie przez Akcelerator
Accelpoint lub podmioty z nim powiązane udziałów
w akcelerowanym startupie.

8.
The Grant received by the Startup spent in
violation of the Agreement shall be returned along
with charged interest at the rate applicable for tax
arrears. The Startup undertakes to use the obtained
funds in line with this Agreement. Any funds not
used in line with the Agreement or the Terms and
Conditions, including funds not used within a
specified term, shall be returned.
9.
The Accelpoint Accelerator confirms that in
accordance with the Subsidy Agreement during
participation of the Startup in the Poland Prize
Acceleration Program and within 12 months from
the end of the Poland Prize Project by Accelpoint it
is prohibited for the Accelpoint Accelerator or
entities linked thereto to take up shares in the
accelerated startup.

§ 10
TRYB I WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY
1.
Umowa jest zawarta na czas realizacji
Projektu aplikacyjnego.
2.
Umowa może zostać rozwiązana z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
przez każdą ze Stron ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Wypowiedzenie następuje na
piśmie i musi zawierać przyczyny z powodu których
Umowa zostaje rozwiązana.
3.
Akcelerator Accelpoint może rozwiązać
Umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy:
a)
w ciągu 21 Dni od daty podpisania Umowy,
Startup nie uzgodnił Kamieni Milowych z
Akceleratorem w odniesieniu do Indywidualnego
Planu Rozwoju;
b)
w ciągu 21 Dni od daty rozpoczęcia
realizacji Indywidualnego Planu Akceleracyjnego nie
uzgodnił Kamieni Milowych potwierdzonych przez
Partnera Biznesowego;

§ 10
TERMINATION PROCEDURE AND CONDITIONS
1.
The Agreement shall be concluded for the
duration of the Application Project.
2.
The Agreement may be terminated by
either Party by one-month termination notice with
the effect at the end of a relevant calendar month.
The notice must be in writing and must contain the
reasons for termination of the Agreement.
3.
The Accelpoint Accelerator may terminate
the Agreement with immediate effect if:
a)
within 21 Days from the date of execution
of the Agreement the Startup failed to agree upon
the Milestones with the Accelerator with respect to
the Individual Development Plan;
b)
within 21 Days from the start of
implementation of the Individual Acceleration Plan
the Startup failed to agree upon the Milestones
confirmed by the Business Partner;
c)
within 14 Days from the date of decision of
the Evaluation Committee to qualify the Startup for
implementation of Module 2 the Startup failed to
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c)
w ciągu 14 Dni od daty decyzji Komisji
Oceniającej kwalifikującej Startup do realizacji
Modułu 2, Startup nie doprecyzował Kamieni
Milowych właściwych dla Modułu 2 w porozumieniu
z Partnerem Biznesowym;
d)
Startup nie zrealizował jakiegokolwiek
Kamienia
Milowego
pomimo
udzielenia
dodatkowego 7 Dniowego terminu na usunięcie
zaniechania;
e)
Startup nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje którekolwiek zobowiązanie wskazane w
Umowie, w szczególności w § 6 Umowy, pomimo
wezwania do zaniechania naruszeń lub wykonania w
terminie 7 Dni od doręczenia wezwania;
f)
Startup korzysta z firmy i logotypu
Accelpoint w sposób niezgodny z § 7 Umowy
pomimo wezwania do zaniechania naruszeń lub
wykonania w terminie 14 Dni od doręczenia
wezwania;
g)
Startup złożył nieprawdziwe oświadczenie,
wymienione w § 5 Umowy;
h)
Startup nie usunął nieprawidłowości
wskazanych w raporcie pokontrolnym lub
stwierdzone nieprawidłowości nie mogą być
usunięte.
4.
Startup może rozwiązać Umowę ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
b)
Akcelerator Accelpoint uporczywie nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązanie
wskazane § 4 Umowy, pomimo uprzedniego
skierowania do Akceleratora Accelpoint wezwania
do
zaniechania
lub
wykonania
naruszeń
zobowiązania w terminie 14 Dni od doręczenia
wezwania;
c)
Akcelerator Accelpoint korzysta z firmy i
znaku towarowego Startupu w sposób niezgodny z §
7 Umowy pomimo wezwania do zaniechania
naruszeń i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego
terminu do zaniechania naruszeń.

specify the Milestones relevant for Module 2 in
consultation with the Business Partner;
d)
The Startup failed to achieve any Milestone,
despite being given an additional term of 7 Days to
remove its omission;
e)
The Startup fails to perform or improperly
performs any obligation indicated in the Agreement,
in particular in § 6 of the Agreement, despite being
requested to cease violations or provide the
performance within 7 Days from delivery of the
request;
f)
The Startup uses the business name and
logotype of Accelpoint in violation of § 7 of the
Agreement, despite being requested to cease
violations or provide the performance within 14
Days from delivery of the request;
g)
The Startup filed a false statement
mentioned in § 5 of the Agreement;
h)
The Startup failed to remove the
irregularities stated in the post-inspection report or
the found irregularities may not be removed.
4.
The Startup may terminate the Agreement
with immediate effect if:
b)
The Accelpoint Accelerator persistently fails
to perform or improperly performs the obligation
indicated in § 4 of the Agreement, despite being
requested to cease violations or provide the
performance within 14 Days from delivery of the
request;
c)
The Accelpoint Accelerator uses the
business name and trade mark of the Startup in
violation of § 7 of the Agreement, despite being
requested to cease violations and being granted an
additional term of 7 days to cease violations.
5.
If the Agreement is terminated pursuant to
clauses 2-3 above, then the Startup is obliged to
return the entire received Grant within 14 Days
from delivery of the request along with interest at
the rate determined as for tax arrears, calculated
from the date on which the funds were credited to
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5.

W przypadku rozwiązania Umowy na
podstawie ust. 2-3 powyżej Startup zobowiązany
jest do zwrotu całości otrzymanego Grantu w
terminie 14 Dni od doręczenia wezwania wraz z
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowej, liczonymi od dnia przekazania środków
na rachunek Startupu do dnia ich zwrotu, na
następujący rachunek bankowy Akceleratora
Accelpoint: 44 1050 1025 1000 0090 8125 0459.
6.
Umowa rozwiązuje się w przypadku
nieuzyskania przez Startup pozytywnej decyzji
Komisji Oceniającej, o której mowa w § 3 ust. 5 i 6
Umowy oraz nie zrealizowania dowolnego Kamienia
Milowego w ramach Indywidualnego Planu Rozwoju
. Postanowień ust. 5 powyżej nie stosuje się.
7.
Umowa rozwiązuje się w przypadku
nieuzgodnienia przez Strony treści Załącznika nr 1
do Umowy w terminie nie później niż 21 Dni od
dnia podpisania Umowy dla Etapu 1. Soft-landing i
Rozwój i 21 Dnia od daty rozpoczęcia realizacji Etapu
2 - Akceleracja..
8.
Umowa rozwiązuje się w przypadku
niedostarczenia przez Startup do Akceleratora
Accelpoint:
d)
weksla in blanco w terminie wskazanym w §
12 ust. 5 Umowy; lub
e)
zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach z
właściwego urzędu skarbowego w terminie 10 Dni
od zawarcia Umowy; lub
f)
zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu
składek ZUS w terminie 10 Dni od zawarcia Umowy.

the Startup’s account until they are returned, to the
following bank account of the Accelpoint
Accelerator: 44 1050 1025 1000 0090 8125 0459.
6.
The Agreement shall be terminated where
the Startup fails to obtain the positive decision of
the Evaluation Committee referred to in § 3 clauses
5 and 6 of the Agreement and fails to achieve either
Milestone under the Individual Development Plan.
The provisions of clause 5 above shall not be
applied.
7.
The Agreement shall be terminated if the
Parties fail to agree upon the content of Annex no. 1
to the Agreement within a term no longer than 21
Days from execution of the Agreement for Stage 1.
Soft-landing and Development and 21 Days from the
start of implementation of Stage 2 – Acceleration.
8.
The Agreement shall be terminated if the
Startup fails to provide the Accelpoint Accelerator
with:
d)
a blank promissory note within the term
stated in § 12.5 of the Agreement; or
e)
a certificate on no tax arrears from a
relevant tax office within 10 Days from conclusion of
the Agreement; or
f)
a certificate on no arrears in the Social
Insurance Institution (ZUS) contributions within 10
Days from conclusion of the Agreement.

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
Startup wyraża zgodę na korzystanie z
narzędzi wskazanych przez Akcelerator Accelpoint w
celu komunikacji w ramach Projektu Poland Prize by
Accelopint. Startup potwierdza, że osoby
upoważnione do reprezentacji i wskazane jako
kontaktowe zapoznały się z obowiązkiem

§ 11
PERSONAL DATA PROTECTION
1.
The Startup agrees to use the tools stated
by the Accelpoint Accelerator to communicate as
part of the Poland Prize Project by Accelpoint. The
Startup confirms that the persons authorised for
representation and named as contact persons have
become acquainted with the information obligation
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informacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 4 do
Umowy. Startup w związku z przystąpieniem do
Projektu wyraża zgodę na korzystanie z narzędzi
wskazanych przez Akcelerator Accelpoint w celu
komunikacji w ramach Projektu i zobowiązuje się
uzyskać stosowne zgody, w tym zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, w tym zakresie
od pracowników i współpracowników Startupu w
celu umożliwienia komunikacji za pomocą danego
narzędzia
umożliwiającego
bezpośrednie
komunikowanie się na odległość.
2.
Akcelerator Accelpoint oświadcza, iż z
dniem podpisania Umowy o dofinansowanie,
Instytucja Pośrednicząca powierzyła Akceleratorowi
Accelpoint, w trybie art. 28 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L Nr
119, str. 1), przetwarzanie danych osobowych w
imieniu i na rzecz Instytucji Pośredniczącej na
warunkach i w celach określonych w umowie
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3.
Akcelerator Accelpoint oświadcza, iż
administratorem danych osobowych powierzonych
zgodnie z ust. 1 powyżej jest minister właściwy ds.
rozwoju regionalnego, a Instytucja Pośrednicząca
jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe.
4.
Powierzone przez Instytucję Pośredniczącą
dane osobowe Startupu będą przetwarzane przez
Akcelerator Accelpoint wyłącznie w celu realizacji
umowy o dofinansowanie projektu w ramach
działania 2.5 Programy Akceleracyjne – Poland Prize
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
5.
Akcelerator Accelpoint zobowiązuje się do
przetwarzania powierzonych do przetwarzania
danych osobowych zgodnie z umową, o której
mowa w ust. 2, RODO oraz z innymi przepisami

appended as Annex no. 4 to the Agreement. In
connection with joining the Project, the Startup
agrees to use the tools stated by the Accelpoint
Accelerator for the purpose of communication in
the Project and undertakes to obtain relevant
consents, including a consent to process personal
data, in that scope from Startup’s employees and
associates in order to enable communication by
means of a relevant tool providing for direct
distance communication.
2.
The Accelpoint Accelerator declares that on
the day of execution of the Subsidy Agreement, the
Intermediate Body transferred to the Accelpoint
Accelerator, pursuant to Article 28 of the Regulation
of the European Parliament and of the Council of 26
April 2016 on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data and repealing Directive
95/46/EC (OJ EU.L No. 119, p. 1), personal data for
processing on behalf of and for the benefit of the
Intermediate Body under the terms and for the
purposes specified in the personal data transfer
agreement.
3.
The Accelpoint Accelerator declares that the
controller of personal data transferred in
accordance with clause 1 above is the minister
responsible for regional development, and the
Intermediate Body is the processor of such personal
data.
4.
The personal data of the Startup transferred
by the Intermediate Body shall be processed by the
Accelpoint Accelerator only for the purpose of
implementation of the project subsidy agreement
under Measure 2.5 Acceleration programmes –
Poland Prize under Smart Growth Operational
Programme.
5.
The Accelpoint Accelerator undertakes to
process the transferred personal data in accordance
with the agreement referred to in clause 2, the
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prawa powszechnie obowiązującego, które chronią GDPR and other generally applicable legal provisions
which protect the rights of data subjects.
prawa osób, których dane dotyczą.
§ 12
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
1.
W przypadku złożenia przez Startup:
a)
nieprawdziwego
lub
niepełnego
oświadczania, określonego w § 5 Umowy, lub
b)
nieprawdziwego
lub
niepełnego
oświadczania, określonego w § 8 ust. 3 Umowy,
Startup zapłaci na rzecz Akceleratora Accelpoint
karę umowną w wysokości po 50.000,00 PLN
(pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie.
2.
W przypadku naruszenia przez Startup
zobowiązań określonych §9 Umowy, Startup
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Akceleratora Accelpoint kary umownej w wysokości
– po 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za
każde naruszenie.
3.
W przypadku naruszenia obowiązku
zachowania poufności, o którym mowa w § 13
Umowy, Strona naruszająca zapłaci drugiej Stronie
karę umowna w wysokości 50.000,00 PLN
(pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie,
co nie wyłącza dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
4.
Łączna suma kar o których mowa w § 12
ust. 1-3 nie może przekroczyć 300.000,00 PLN
(trzysta tysięcy złotych) dla każdej ze Stron.
5.
W celu zabezpieczenia zwrotu przez Startup
otrzymanego Grantu w przypadkach przewidzianych
w Umowie oraz Umowie o dofinansowanie, Startup
złoży w terminie 10 Dni od zawarcia Umowy do
dyspozycji Akceleratora Accelpoint weksel in blanco
wraz z deklaracją wekslową do kwoty stanowiącej
równowartość sumy Grantu, zawsze nie więcej
jednak niż 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych).
6.
Wzór weksla i deklaracji wekslowej stanowi
Załącznik nr 5 do Umowy. Weksel zostanie zwrócony

§ 12
AGREEMENT PERFORMANCE BOND
1.
If the Startup files:
a)
a false or incomplete statement as
prescribed in § 5 of the Agreement, or
b)
a false or incomplete statement as
prescribed in § 8.3 of the Agreement,
then the Startup shall pay for the account of the
Accelpoint Accelerator stipulated damages in the
amount of PLN 50,000.00 (fifty thousand zlotys) for
each infringement.
2.
If the Startup infringes the obligations
prescribed in § 9 of the Agreement, then the
Startup shall pay for the account of the Accelpoint
Accelerator stipulated damages in the amount of
PLN 50,000.00 (fifty thousand zlotys) for each
infringement.
3.
In the case of infringement of the
confidentiality obligation referred to in § 13 of the
Agreement, the infringing Party shall pay the other
Party stipulated damages in the amount of PLN
50,000.00 (in words: fifty thousand) for each
infringement, which shall not exclude the possibility
to seek damages in excess of the amount of
stipulated damages on general terms.
4.
The aggregate amount of the damages
referred to in § 12 clauses 1-3 may not exceed PLN
300,000.00 (three hundred thousand zlotys) for
each Party.
5.
In order to secure return of the received
Grant by the Startup in the cases prescribed in the
Agreement and the Subsidy Agreement, within 10
Days from conclusion of the Agreement the Startup
shall provide the Accelpoint Accelerator with a
blank promissory note along with a promissory note
agreement for the equivalent of the Grant amount,
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Startupowi niezwłocznie po upływie 3 lat od
zakończenia realizacji Indywidualnego Planu
Akceleracji lub rozwiązania Umowy przez
którąkolwiek ze Stron lub wygaśnięcia Umowy na
podstawie §10 ust. 6 Umowy. W przypadku
wygaśnięcia Umowy na podstawie §10 ust. 7
Umowy weksel zostanie niezwłocznie zwrócony
Startupowi. W przypadku braku odbioru weksla w
wyznaczonym terminie przez Startup, Akcelerator
Accelpoint jest uprawniony do samodzielnego
zniszczenia weksla przez komisję powołaną przez
Akcelerator Accelpoint, na co Startup wyraża zgodę.

but in any case no more than PLN 300,000.00 (three
hundred thousand zlotys).
6.
A template promissory note and a
promissory note agreement are appended as Annex
no. 5 to the Agreement. The promissory note shall
be returned to the Startup without unreasonable
delay upon lapse of 3 years from completion of
implementation of the Individual Acceleration Plan
or termination of the Agreement by either Party or
expiry of the Agreement pursuant to § 10.6 of the
Agreement. If the Agreement expires pursuant to §
10.7 of the Agreement, the promissory note shall
without unreasonable delay be returned to the
Startup. If the Startup fails to collect the promissory
note within the set term, then the Accelpoint
Accelerator may independently destroy the
promissory note through a committee appointed by
the Accelpoint Accelerator, to which the Startup
hereby agrees.

§ 13
ZACHOWANIE POUFNOŚCI
1.
Wszelkie informacje, w których posiadanie
wejdą Strony w związku z wykonywaniem
zobowiązań wynikających z Umowy, niezależnie od
ich rodzaju i formy Strony traktują jako poufne.
Strony zobowiązane są zachować te informacje w
ścisłej tajemnicy, w szczególności Strony
zobowiązują się do zachowania w tajemnicy
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji.
Ponadto
Strony
zobowiązują się używać powyższych informacji
tylko i wyłącznie do celów wykonania swoich
zobowiązań wynikających z Umowy i realizacji
Projektu Poland Prize by Accelpoint.
2.
Dla
Strony
uniknięcia
wątpliwości
precyzują, że pojęciem informacje stanowiących
drugiej
Strony
tajemnicę
przedsiębiorstwa

§ 13
KEEPING CONFIDENTIALITY
1.
Any information the Parties obtain in
connection with satisfaction of the obligations
under the Agreement, irrespective of its type and
form, shall be treated by the Parties as confidential.
The Parties are obliged to keep such information
strictly confidential, in particular the Parties
undertake to maintain confidentiality of information
which is a trade secret of the other Party within the
meaning of the Act on combating unfair
competition of 16 April 1993. Furthermore, the
Parties undertake to use the above information only
and exclusively for the purpose of satisfying their
obligations resulting from the Agreement and
implementation of the Poland Prize Project by
Accelpoint.
2.
For the avoidance of doubt, the Parties
specify that the information which is a trade secret
of the other Party includes also any information,
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obejmują także wszystkie informacje, dokumenty,
dane i notyfikacje bezpośrednio i pośrednio
związane z Projektem Poland Prize by Accelpoint i
jego realizacją, dotyczące bezpośrednio Stron,
Partnerów Biznesowych, współpracujących z
Akceleratorem Accelpoint przy realizacji Projektu
Poland Prize by Accelpoint, a także wszelkie
informacje przekazywane chociażby wyłącznie w
formie ustnej w trakcie jakichkolwiek spotkań.
3.
Jakiekolwiek ujawnienie lub przekazanie
osobom trzecim informacji, o których mowa w ust. 1
- 2, użycie ich do innych celów, niż wynikający z ust.
1 i 2 oraz kopiowanie ich bez zgody drugiej Strony
traktowane jest jako naruszenie postanowień
Umowy powodujące powstanie po stronie Strony
naruszającej obowiązku naprawienia wszelkich
szkód i kosztów poniesionych w związku z tym przez
Postanowienia
zdania
drugą
Stronę.
poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli ujawnienie
lub przekazanie informacji następuje w wykonaniu
z
powszechnie
obowiązku
wynikającego
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przepisów prawa pod warunkiem, że
ujawnienie lub przekazanie nastąpi wyłącznie przed
powołanym do tego organem/sądem i na jego
żądanie, o czym Strona ujawniająca informacje
poinformuje drugą Stronę w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do złożenia informacji.
4.
Zobowiązania wynikające z punktów
poprzedzających pozostaje w mocy przez okres
obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat od dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

documents, data and notifications directly and
indirectly related to the Poland Prize Project by
Accelpoint and its implementation, directly related
to the Parties, Business Partners, cooperating with
the Accelpoint Accelerator at implementation of the
Poland Prize Project by Accelpoint, as well as any
information provided even only in oral form during
any meetings.
3.
Any disclosure or transfer to third parties of
the information referred to in clauses 1-2, its use for
purposes other than those resulting from clauses 1
and 2 and copying it without consent of the other
Party will be treated as a violation of the provisions
of the Agreement as a result of which the violating
party shall be obliged to cover any damage and
costs incurred in connection therewith by the other
Party. The provisions of the preceding sentence do
not apply if the disclosure or transfer of information
takes place as part of satisfaction of the obligation
arising from legal provisions generally applicable
within the territory of the Republic of Poland,
provided that the disclosure or transfer takes place
only to a competent authority/court and upon its
request, of which the disclosing Party will notify the
other Party within 14 days from receipt of the
request for disclosure.
4.
The obligations resulting from the preceding
clauses shall remain in force for the term of the
Agreement and for 5 years from the date of
termination or expiry of the Agreement.

§ 14
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.
Strony
nie
uprawnione
do
są
reprezentowania siebie nawzajem w kontaktach z
osobami trzecimi, w szczególności nie są uprawnieni
do składania lub przyjmowania w imieniu drugiej
Strony oświadczeń woli, chyba że w celu należytego

§ 14
ADDITIONAL PROVISIONS
1.
The Parties are not authorised to represent
each other against third parties, in particular they
are not authorised to submit or accept declarations
of will on behalf of another Party, unless a specific
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wykonania Umowy zostanie danej Stronie udzielone
pełnomocnictwo szczególne.
2.
Koordynatorem realizacji Umowy i Projektu
Poland Prize by Accelpoint ze Strony Akceleratora
Accelpoint będzie ____________ Koordynatorem
realizacji Umowy i Projektu ze Strony Startupu
będzie __________. Zmiana Koordynatora, zmiana
danych do kontaktu Koordynatora nie stanowi
zmiany Umowy i dla swej ważności wymaga
poinformowania drugiej Strony e-mailem.
3.
Strony uznają wszystkie postanowienia
niniejszej Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak
jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże
się lub stanie się nieważne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych
postanowień Umowy, chyba że bez tych
postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie
jest możliwa zmiana lub uzupełnienie niniejszej
Umowy w sposób określony w ust. 4 poniżej.
4.
W
przypadku
gdy
jakiekolwiek
postanowienie niniejszej Umowy okaże się lub
stanie nieważne albo niewykonalne, także w skutek
zmiany interpretacji danych przepisów przez organ
administracyjny, sąd powszechny lub sąd
administracyjny, Strony zobowiązane będą do
niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w
sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron
wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za
nieważne albo niewykonalne.
5.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy
formy
pisemnej pod rygorem
wymagają
nieważności, z zastrzeżeniem że zmiany w
Harmonogramie Indywidualnego Planu Rozwoju i
Indywidualnego Planu Akceleracji w odniesieniu do
jednego lub więcej Kamieni Milowych w zakresie:
planowanego
terminu
Kamieni
osiągnięcia
Milowych, nazwy i/lub wartości docelowej jednego
lub więcej wskaźników właściwych dla danego
Kamienia Milowego możliwe są wyłącznie przed
upływem terminu realizacji wskazanego dla danego

power of attorney is granted to the Party for the
purpose of proper performance of the Agreement.
2.
The Coordinator of implementation of the
Agreement and the Poland Prize Project by
Accelpoint for the Accelpoint Accelerator shall be
____________
and
the
Coordinator
of
implementation of the Agreement and the Project
for the Startup shall be __________. Any
replacement of the Coordinator or change of
contact details of the Coordinator shall not amend
the Agreement, and shall be communicated to the
other Party by e-mail, otherwise being null and void.
3.
The Parties recognise all provisions of this
Agreement as valid and binding. If, however, any
provision of this Agreement proves to be or
becomes invalid or unenforceable, this will not
affect the validity of the remaining provisions of the
Agreement, unless without those provisions of the
Agreement the Parties would not conclude the
Agreement and it is not possible to amend or
supplement this Agreement in the manner specified
in clause 4 below.
4.
In the event that any provision of this
Agreement proves to be or becomes invalid or
unenforceable, also as a result of change of
interpretation of relevant provisions by an
administrative authority, a common court or an
administrative court, the Parties are obliged to
immediately amend or supplement the Agreement
in a manner which to the highest possible extent
corresponds to the Parties’ intent expressed in the
provision which was found invalid or unenforceable.
5.
Any amendments to the provisions of the
Agreement shall be made in written form, otherwise
being null and void, with a proviso that any
amendments to the Schedule for the Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
Plan with respect to one or more Milestones with
respect to: the name and/or target value of one or
more indicator for a relevant Milestone shall be
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Kamienia
Milowego
w
Harmonogramie
Indywidualnego Planu Rozwoju i Indywidualnego
Planu Akceleracji i wymagają Aneksu do Umowy a w
przypadku Indywidualnego Planu Akceleracji
zatwierdzenia przez Partnera Biznesowego.
6.
Zmiana rachunku bankowego Startupu, o
którym mowa w § 4 ust. 1 lit.b Umowy nie stanowi
zmiany Umowy i dla swej skuteczności wymaga
jedynie uprzedniej notyfikacji Akceleratorowi
Accelpoint w formie co najmniej e-mailowej.
7.
W przypadku wstrzymania Indywidualnego
Planu Akceleracji stosownie do postanowień § 9 ust.
7 Umowy, Strony w terminie 5 dni od decyzji
Akceleratora
Accelpoint
o
wstrzymaniu,
zobowiązują się zawrzeć stosowny Aneks do
Umowy.
8.
W sprawach nieuregulowanych Umową
zastosowanie
odpowiednie
przepisy
mają
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy
kodeksu cywilnego.
9.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z lub
w związku z wykonywaniem Umowy będą
rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku
nieosiągnięcia porozumienia będą poddane
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Akceleratora Accelpoint.
10.
Załączniki do Umowy stanowią jej
integralną część.
11.
Umowa sporządzona została w 2
jednobrzmiących egzemplarzach, w polskiej i
angielskiej wersji językowej, po jednym dla każdej
Strony. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości
rozstrzygające znaczenie ma polska wersja językowa
Umowy.

possible only prior to lapse of the deadline
prescribed for the relevant Milestone in the
Schedule for the Individual Development Plan and
the Individual Acceleration Plan, and shall require
Amendment to the Agreement, and in the case of
the Individual Acceleration Plan – approval of the
Business Partner.
6.
Any change of the Startup’s bank account
referred to in § 4.1(b) of the Agreement shall not
constitute amendment of the Agreement and shall
only be notified to the Accelpoint Accelerator in
advance in the form of at least an e-mail.
7.
If the Individual Acceleration Plan is
withheld as prescribed in § 9.7 of the Agreement,
then within 5 days from the Accelpoint Accelerator’s
decision on withholding the Parties undertake to
conclude a respective Amendment to the
Agreement.
8.
Any matters not regulated in the Agreement
shall be governed by the relevant provisions of
applicable law, in particular the Civil Code.
9.
Any disputes that may arise from or in
connection with performance of the Agreement will
be resolved by negotiation, and in the event of
failure to reach agreement they will be resolved by a
court competent for the Accelpoint Accelerator's
registered office.
10.
The Annexes to the Agreement are an
integral part of the Agreement.
11.
The Agreement has been drawn up in 2
identical copies, in the Polish and English language
versions, one for each Party. In the case of any
divergences or doubts, the Polish language version
of the Agreement shall prevail.

Annexes:
Załączniki:
1.
Harmonogram
Indywidualnego
Planu 1.
Schedule for the Individual Development
Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji;
Plan and the Individual Acceleration Plan;
2.
Szczegółowy Budżet Indywidualnego Planu
Rozwoju i Indywidualnego Planu Akceleracji;
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3.
4.
5.

Obowiązek informacyjny
Regulamin
Wzór weksla i deklaracji wekslowej.

2.
Detailed Budget for the Individual
Development Plan and the Individual Acceleration
Plan;
3.
Information obligation
4.
Terms and Conditions
5.
Template promissory note and promissory
note agreement.

___________________

_____________________

___________________

_____________________
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