
Regulamin Projektu Poland Prize by

Accelpoint

Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji

Projektu „Accelpoint Poland Prize – technologiczny

Akcelerator łączący zagraniczne startupy z

Odbiorcami technologii i Inwestorami w Polsce”,

zwanego dalej Projektem 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, w tym zasady

przyjmowania i rozpatrywania (oceny) Aplikacji w

ramach naborów do Projektu Poland Prize by

Accelpoint.

Terms and Conditions of the Poland

Prize Project by Accelpoint

These Terms and Conditions prescribe the

terms of implementation of the Project

“Accelpoint Poland Prize – a technological

accelerator connecting foreign startups with

technology recipients and investors in

Poland”, hereinafter referred to as Poland

Prize Project by Accelpoint 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,

including the terms of acceptance and

consideration (evaluation) of the Applications

as part of call to the Poland Prize Project by

Accelpoint.

§ 1 [Definicje]

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1. Agencji lub PARP – należy przez to rozumieć
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
działającą na podstawie ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2018 r. poz. 110, z późn. zm) z siedzibą w
Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ulicy
Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, REGON
017181095;

2. Akceleracji – należy przez to rozumieć
profesjonalne działania realizowane przez

Akcelerator Accelpoint na rzecz Startupów,

opisane w Indywidualnym Planie Akceleracji,

prowadzące do rozwoju produktu Startupu,

mające umożliwić pilotażowe wdrożenie

rozwiązania Startupu u Odbiorcy technologii

i/lub pozyskanie kapitału od Inwestora;

§ 1 [Definitions]

Wherever the Terms and Conditions refer to:

1. Agency or Polish Agency for

Enterprise Development – it is

understood as Polska Agencja Rozwoju

Przedsiębiorczości (Polish Agency for

Enterprise Development) acting on the
basis of the Act on establishment of the
Polish Agency for Enterprise
Development of 9 November 2000
(Journal of Laws (Dz.U.) of 2018, item
110, as amended) with its registered
office in Warsaw (postal code 00-834),
at ul. Pańska 81/83, Tax Identification
Number NIP: 526-25-01-444, National
Business Registry Number REGON:
017181095;

2. Acceleration – it is understood as

professional actions performed by the

Accelpoint Accelerator to the benefit of

Startups, described in the Individual
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3. Akceleratorze – należy przez to rozumieć
Accelpoint spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

(00-640 Warszawa), ul. Mokotowska 1,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem

0000729444, NIP: 7010820398, REGON:

380056842;

4. Aplikacji – należy przez to rozumieć komplet

dokumentów składanych przez Aplikującego,

zawierających informacje niezbędne do

dokonania oceny formalnej i merytorycznej,

w tym także pitch deck;

5. Aplikującym – należy przez to rozumieć
pomysłodawcę lub zespół pomysłodawców,

składającego Aplikację do Projektu Poland

Prize by Accelpoint; po wybraniu

Aplikującego w drodze naboru, po spełnieniu

przez Aplikującego warunków definiujących

Startup wskazanych w pkt 5, oraz zawarciu

Umowy o powierzenie grantu z

Akceleratorem Aplikującego określa się
terminem Startup;

6. Startupie – należy przez to rozumieć
mikroprzedsiębiorcę lub małego

przedsiębiorcę, spełniającego warunki

określone w art. 22 rozporządzenia Komisji

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

uznającego niektóre rodzaje pomocy za

zgodne z rynkiem wewnętrznym w

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.

Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z po z n.

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem

Komisji nr 651/2014” oraz w § 21

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości pomocy finansowej w

Acceleration Plan, leading to

development of a Startup product, and

designed to enable pilot

implementation of the Startup solution

at the Technology Recipient or

acquisition of funds from an Investor;

3. Accelerator – it is understood as

Accelpoint spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its registered

office in Warsaw (00-640 Warszawa),

ul. Mokotowska 1, Poland, 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, Tax

Identification Number NIP:

7010820398, National Business

Registry Number REGON: 380056842;

4. Application – it is understood as a set

of documents submitted by an

Applicant, containing information

necessary to carry out formal and

content-related evaluation, including

also pitch deck;

5. Applicant – it is understood as the

founder or a team of founders

submitting an Application to the

Poland Prize Project by Accelpoint;

upon choosing the Applicant in the call

procedure, and satisfaction by the

Applicant of the terms defining a

Startup as stated in section 5, and

conclusion of the Grant Agreement

with the Accelerator, the Applicant is

referred to as the Startup;

6. Startup – it is understood as a micro-

or small enterprise satisfying the

conditions prescribed in Article 22 of

Commission Regulation (EU) no.

2



ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Rozwój 2014-2020 (tj. nie notowanego na

giełdzie mikro lub małego przedsiębiorcę
rozpoczynającego działalność gospodarczą,

prowadzącego działalność gospodarczą nie

dłużej niż 5 lat od dnia jego rejestracji w

odpowiednim rejestrze lub ewidencji, który

nie dokonał podziału zysków i nie został
utworzony w wyniku połączenia), w którym

co najmniej połowę udziałów lub akcji

posiadają osoby, które nie posiadają
polskiego obywatelstwa i co najmniej jeden z

członków zarządu nie posiada polskiego

obywatelstwa; na etapie składania Aplikacji i

naboru do Projektu Poland Prize by

Accelpoint Startup określa się Aplikującym;

7. Grancie – należy przez to rozumieć środki

finansowe, o których mowa w art. 35 ust. 5

ustawy wdrożeniowej, przekazane

Startupowi z przeznaczeniem na realizację
zadań służących osiągnięciu celu Projektu

aplikacyjnego zgodnie z postanowieniami

Umowy o powierzenie grantu;

8. Indywidualny Plan Akceleracji (IPA) – należy

przez to rozumieć plan pracy Akceleratora

Accelpoint oraz Partnera biznesowego z

danym Startupem, trwającej nie dłużej, niż
10 miesięcy od daty zawarcia Umowy o

powierzenie grantu na realizację działania

akceleracja, obejmujący profesjonalne

działania prowadzące do rozwoju produktu

Startupu, mające na celu umożliwienie

pilotażowego wdrożenia rozwiązania

Startupu u Odbiorcy technologii i/lub

pozyskanie kapitału od Inwestora;

9. Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) – należy

przez to rozumieć plan pracy Akceleratora

Accelpoint z danym Startupem trwającej nie

dłużej, niż 3 miesiące od daty zawarcia

Umowy o powierzenie grantu na realizację
działań soft-landing oraz rozwój, obejmujący

działania o charakterze pomostowym,

651/2014 of 17 June 2014 declaring

certain categories of aid compatible

with the internal market in application

of Articles 107 and 108 of the Treaty

(OJ L 187 of 26.06.2014, p. 1, as

amended), hereinafter referred to as

“Commission Regulation no.

651/2014” and in § 21 of Ordinance of

the Minister of Infrastructure and

Development of 10 July 2015 on

granting financial aid under Smart

Growth Operational Programme

2014-2020 by Polish Agency for

Enterprise Development (i.e. unlisted

micro- or small enterprise starting its

business activity or pursuing its

business activity for no longer than 5

years following its registration in a

relevant register or record, which has

not yet distributed profits and has not

been formed through a merger), in

which at least half of shares are held by

persons other than Polish citizens and

at least one member of the

Management Board is not a citizen of

Poland; at the stage of Application

submission and call to the Poland Prize

Project by Accelpoint the Startup is

referred to as the Applicant;

7. Grant – it is understood as the financial

resources referred to in Article 35.5 of

the Implementation Act provided to

the Startup for the purpose of

implementation of tasks which are

supposed to lead to achievement of

the aim of the Application Project as

per the provisions of the Grant

Agreement;

8. Individual Acceleration Plan (IAP) – it

is understood as a plan regulating

cooperation between the Accelpoint

Accelerator and a Business Partner
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mające zapewnić Startupowi niezbędne

warunki dla podjęcia właściwej działalności

biznesowej oraz zindywidualizowane

działania niezbędne dla rozwinięcia

działalności Startupu w Polsce;

10. Kamieniu milowym – należy przez to

rozumieć zaplanowane, mierzalne,

obserwowalne zdarzenie, niezbędne dla

postępu IPA, uzgodnione w porozumieniu z

OT;

11. Komisji Oceniającej – należy przez to

rozumieć ciało kolegialne, składające się z

nie więcej niż 5 osób, w tym:

a) na etapie oceny merytorycznej punktowej

kwalifikowania Startupu do udziału w Etapie

1 (Soft-landing i Rozwój) 2 przedstawicieli

Akceleratora Accelpoint i 2 przedstawicieli

Partnera Biznesowego, a finalna ocena jest

średnią ocen osób dokonujących ewaluacji;

b) na etapie kwalifikowania Startupu do

udziału w Etapie 1 (Soft-landing i Rozwój) –

sesja pitch, 3 przedstawicieli Akceleratora

Accelpoint (w tym Przewodniczący), i 2

przedstawicieli Partnera Biznesowego, przy

kworum co najmniej 2 przedstawicieli

Akceleratora oraz co najmniej 1

przedstawiciela Partnera Biznesowego

c) na etapie odbioru Kamienia Milowego w

związku z realizacją IPR – 3 przedstawicieli

Akceleratora Accelpoint (w tym

Przewodniczący),

d) na etapie odbioru Kamienia Milowego w

związku z realizacją IPA i kwalifikowania

Startupu do udziału w Etapie 2 (Akceleracja)

– 3 przedstawicieli Akceleratora Accelpoint

(w tym Przewodniczący) i 2 przedstawicieli

Partnera Biznesowego, przy kworum co

najmniej 2 przedstawicieli Akceleratora oraz

co najmniej 1 przedstawiciela Partnera

Biznesowego;

e) fakultatywnie, przedstawiciel Instytucji

Pośredniczącej, bez prawa głosu.

with a relevant Startup, covering

maximum 10 months from conclusion

of the Grant Agreement for

performance of the acceleration

action, including professional actions

leading to development of a Startup

product and designed to enable pilot

implementation of the Startup solution

at the Technology Recipient or

acquisition of funds from an Investor;

9. Individual Development Plan (IDP) – it

is understood as a plan regulating

cooperation between the Accelpoint

Accelerator with a relevant Startup

covering maximum 3 months from

conclusion of the Grant Agreement for

performance of soft-landing actions

and development, covering actions of

bridge nature which are to ensure

necessary conditions for the Startup to

take up appropriate business activity

and customised actions necessary for

the Startup to develop its activity in

Poland;

10. Milestone – it is understood as a

planned, measurable and observable

event, essential for progress of the

IAP, agreed upon in consultation with

a TR;

11. Evaluation Committee – it is

understood as a collective body

composed of maximum 5 persons,

including:

a) at the stage of substantive evaluation

and scoring for qualification of a

Startup for Stage 1 (Soft Landing and

Development) – 2 representatives of

the Accelpoint Accelerator and 2

representatives of the Business

Partner, with the final scoring being

the average of scores given by the

evaluators;
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Komisja dokonuje oceny Startupów w

oparciu o sesję pitch lub protokoły odbioru

Kamieni Milowych, podejmując uchwały
większością głosów, z zastrzeżeniem, że w

przypadku równej liczby głosów o wyniku

oceny rozstrzyga głos oddany przez

Przewodniczącego;

12. Ekspertach – należy przez to rozumieć
osoby fizyczne, w tym prowadzące

jednoosobowe działalności gospodarcze

wyznaczane spośród pracowników i

współpracowników Akceleratora i Odbiorcy

Technologii, zobowiązane do zachowania

bezstronności oraz poufności, dokonujące

oceny Aplikacji pod względem formalnym

(spełniania lub niespełniania wymogów

formalnych) oraz merytorycznym;

13. Program Managerze – należy przez to

rozumieć osobę zatrudnioną przez

Akcelerator, odpowiedzialną za stały kontakt

z Aplikującym oraz organizującą prace

Ekspertów, Komisji Oceniającej i realizację
Projektu Poland Prize by Accelpoint;

14. Mikroprzedsiębiorcy lub małym

przedsiębiorcy (MMP) – należy przez to

rozumieć mikroprzedsiębiorcę lub małego

przedsiębiorcę spełniającego warunki

określone w załączniku 1 do rozporządzenia

Komisji nr 651/2014;

15. Systemie do obsługi akceleracji - należy

przez to rozumieć każdy system lub

narzędzia IT stosowane przez Akcelerator do

obsługi procesu oceny Aplikacji, jak również
system zarządzania Programem Akceleracji

Poland Prize;

16. Partnerze biznesowym – należy przez to

rozumieć podmiot nawiązujący współpracę
ze Startupem w ramach działania akceleracja,

zainteresowany wdrożeniem rozwiązania

Startupu/dokonaniem inwestycji kapitałowej;

Partnerzy biznesowi w programie

b) at the stage of substantive evaluation

and scoring for qualification of a

Startup for Stage 1 (Soft Landing and

Development) – a pitch session – 3

representatives of the Accelpoint

Accelerator (including Chairperson)

and 2 representatives of the Business

Partner, with the quorum of 2

representatives of the Accelerator and

1 representative of the Business

Partner

c) at the stage of acceptance of a

Milestone in connection with

implementation of the IPR – 3

representatives of the Accelpoint

Accelerator (including Chairperson),

d) at the stage of acceptance of a

Milestone in connection with

implementation of the IAP and

qualification of a Startup for Stage 2

(Acceleration) – 3 representatives of

the Accelpoint Accelerator (including

Chairperson) and 2 representatives of

the Business Partner, with the quorum

of 2 representatives of the Accelerator

and 1 representative of the Business

Partner;

e) optionally, a representative of the

Intermediate Body, without the right

to vote.

The Committee evaluates Startups on

the basis of a pitch session or

Milestone acceptance reports,

adopting resolutions with a majority

of votes, with a proviso that in the

case of an equal number of votes the

vote cast by the Chairperson is the

deciding vote;

12. Experts – they are understood as

natural persons, including those

pursuing sole proprietorship,

appointed out of employees and

associates of the Accelerator and the
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akceleracyjnym pełnią funkcję: Odbiorców

technologii lub Inwestorów, którzy docelowo

zaangażowani będą w Etapie II, w formie i

zakresie określonym z Akceleratorem

Accelpoint oraz Startupem, z zastrzeżeniem

że dany Partner biznesowy, niepowiązany z

Akceleratorem 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;

17. Odbiorcy Technologii (OT) – należy przez to

rozumieć Partnera biznesowego pełniącego

w Projekcie Poland Prize by Accelpoint

funkcję Odbiorcy technologii;

18. Inwestorze - należy przez to rozumieć
Partnera biznesowego pełniącego w

Projekcie Poland Prize by Accelpoint funkcję
Inwestora; podmiot prowadzący działalność
w zakresie zbiorowego inwestowania w

zbywalne papiery wartościowe lub inne

formy inwestowania;

19. Pomocy – należy przez to rozumieć pomoc

udzieloną Startupowi zgodnie z warunkami

określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia

Ministra 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, na podstawie Umowy o

powierzenie grantu w formie Grantu;

20. Pitchdeck – należy przez to rozumieć
załącznik do Aplikacji, prezentacja produktu

(w tym usługi) lub technologii, której rozwój

ma być przedmiotem Projektu

aplikacyjnego;

21. 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

Technology Recipient, obliged to be

impartial and keep confidentiality,

evaluating the Applications in terms of

formal (whether they satisfy formal

requirements or not) and

content-related requirements;

13. Program Manager – it is understood

as a person employed by the

Accelerator, responsible for

continuous contact with the Applicant

and organising the works of the

Experts, the Evaluation Committee

and implementation of the Poland

Prize Project by Accelpoint;

14. Micro-Enterprise or Small Enterprise

(MSE) – it is understood as a

micro-enterprise or small enterprise

satisfying the conditions prescribed in

Annex 1 to Commission Regulation no.

651/2014;

15. Acceleration System – it is understood

as any system or IT tool used by the

Accelerator to handle the Application

evaluation process, as well as a system

for managing the Poland Prize

Acceleration Program;

16. Business Partner – it is understood as

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
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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;

22. Projekcie Poland Prize by Accelpoint –

należy przez to rozumieć 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 2: Wsparcie

otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do

prowadzenia działalności B+R+I, Działanie

2.5: Programy akceleracyjne - Poland Prize;

23. Projekcie aplikacyjnym – należy przez to

rozumieć technologię lub produkt (w tym

usługę) wskazaną przez Aplikującego w

Aplikacji i rozwój której jest celem IPR i IPA

przy wykorzystaniu Grantu; rozwój Projektu

aplikacyjnego, w tym poprzez realizację
Kamieni milowych określa Umowa

Akceleracyjna;

24. Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra 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;

25. Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra 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;

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;

17. Technology Recipient (TR) – it is

understood as a Business Partner

performing the function of a

Technology Recipient in the Poland

Prize Project by Accelpoint;

18. Investor – it is understood as a

Business Partner performing the

function of an Investor in the Poland

Prize Project by Accelpoint; an entity

pursuing an activity related to

collective investment in transferable

securities or other investment forms;

19. Aid – it is understood as an aid

provided to the Startup in accordance

with the terms prescribed in chapter 4

of the Ordinance of the Minister of

Infrastructure and Development of 10

July 2015 on granting financial aid

under Smart Growth Operational

Programme 2014-2020 by Polish

Agency for Enterprise Development,

on the basis of the Agreement for

giving a grant in the form of the Grant;

20. Pitchdeck – it is understood as an

annex to the Application, presentation

of the product (including service) or

technology whose development is to

be covered by the Project Application;

21. 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
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26. Umowie o powierzenie grantu (Umowie

Akceleracyjna) – należy przez to rozumieć
umowę zawieraną między Akceleratorem

oraz Startupem, której przedmiotem jest w

szczególności określenie wzajemnych praw i

obowiązków dotyczących IPR, IPA,

oznaczenie zakresu usług świadczonych na

rzecz Startupu, ustalenia warunków i okresu

współpracy stron.

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;

22. Poland Prize Project by Accelpoint – it

is understood as 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;

23. Application Project – it is understood

as a technology or product (including

service) stated by the Applicant in the

Application and whose development is

the aim of the IDP and the IAP with

the use of the Grant; development of

the Application Project, including by

achievement of the Milestones, is

prescribed by the Acceleration

Agreement;

24. Ordinance – it is understood as

Ordinance of the Minister of

Infrastructure and Development of 10

July 2015 on granting financial aid

under Smart Growth Operational

Programme 2014-2020;

25. Ordinance – it is understood as

Ordinance of the Minister of

Infrastructure and Development of 10

July 2015 on granting financial aid

8



under Smart Growth Operational

Programme 2014-2020;

26. Grant Agreement (Acceleration

Agreement) – it is understood as an

agreement concluded between the

Accelerator and the Startup, whose

subject matter covers in particular

determination of mutual rights and

obligations pertaining to the IDP, the

IAP, scope of services provided to the

Startup, conditions and term of

cooperation between the parties.

§ 2 [Postanowienia ogólne]

1. Program akceleracji jest adresowany do

zespołów startupowych pochodzących spoza

Polski , które aplikując do programu wyrażają
zamiar założenia i zarejestrowania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub

dokonały rejestracji w ramach programu

Poland. Business Harbour) spółki prawa

handlowego, w której co najmniej połowę
udziałów lub akcji posiadają osoby, które nie

posiadają polskiego obywatelstwa i co

najmniej jeden z członków zarządu nie

posiada polskiego obywatelstwa, a których

rozwiązania produktowe, usługowe lub

procesowe mogą potencjalnie znaleźć
zastosowanie w obszarach: Fintech,

Insurtech/Medtech oraz IT/ICT.

2. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do

Projektu Poland Prize by Accelpoint jest

posiadanie przez Aplikującego, gotowego

produktu lub MVP (Minimum Viable

Product), tj. produktu posiadającego jedynie

te funkcje, które będą stanowiły wymaganą
minimalną wartość dla testowej grupy

określonej przez Partnera Biznesowego.

3. Celem Projektu Poland Prize by Accelpoint

jest wyłonienie Projektów aplikacyjnych,

które w największym stopniu przyczynią się
do wzmocnienia polskiego ekosystemu

startupowego poprzez transfer

§ 2 [General Provisions]

1. The acceleration program is addressed

at startup teams from beyond Poland

which, by applying to the program,

express their intent to establish a

company under the commercial law

and register it in the Republic of

Poland (or have completed the

registration procedure under the

program Poland. Business Harbour), in

which at least half of shares are held

by persons other than Polish citizens

and at least one member of the

Management Board is not a Polish

citizen, and whose product, service or

process solutions may potentially be

applied in the field of: Fintech,

Insurtech/Medtech and IT/ICT.

2. The essential condition for joining the

Poland Prize Project by Accelpoint is

that the Applicant has a ready product

or MVP (Minimum Viable Product), i.e.

a product fitted only with those

functions which provide the required,

minimum value for a test group as

prescribed by the Business Partner.

3. The aim of the Poland Prize Project by

Accelpoint is to select Application

Projects which to the highest extent

will contribute to enhancement of

9



innowacyjnych pomysłów, biznesowej

kultury i talentów z zagranicy oraz

kreowanie wizerunku Polski jako kraju

pierwszego wyboru w Europie

Środkowo-Wschodniej do prowadzenia

działalności dla zagranicznych startupów

oraz które będą odpowiadały na potrzeby

Partnera Biznesowego.

4. Wybór Projektów aplikacyjnych następuje w

drodze otwartego naboru ogłoszonego przez

Akcelerator na stronie internetowej

Akceleratora

www.accelpoint.com/polandprize.

5. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym,

przy czym Akcelerator może wyodrębnić
określone rundy akceleracyjne oraz określić
czas ich trwania. Akceleratorowi przysługuje

prawo dokonywania oceny Aplikacji i

wyboru projektów złożonych również poza

ogłoszoną rundą aplikacyjną. Informacja o

terminach rund aplikacyjnych ogłaszana jest

na stronie internetowej

www.accelpoint.com/polandprize oraz

kanałach social media Akceleratora.

6. Aplikujący może zgłosić więcej niż jedną
Aplikację, więcej niż jeden Pitchdeck do

Aplikacji oraz Aplikację na kilka ścieżek OT, z

zastrzeżeniem że Pomoc udzielona

Startupowi nie może przekroczyć kwot, o

których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu.

7. Projekt Poland Prize by Accelpoint

przewiduje realizację następujących

etapów:

1) Etap I - Scouting,

2) Etap II - Akceleracja, w tym:

a) IPR - trwającej nie dłużej, niż 3

miesiące od daty zawarcia Umowy o

powierzenie grantu na realizację
działań Soft-landing oraz Rozwój;

b) IPA - trwającej nie dłużej, niż 10

miesięcy od daty zawarcia Umowy o

powierzenie grantu na realizację
działania Akceleracja;

Polish startup ecosystem by

transferring innovative ideas, business

culture and talents from abroad and

creation of the image of Poland as the

first-choice country within Central and

Eastern Europe for foreign startups to

pursue their activity and which will

address the needs of the Business

Partner.

4. The Application Projects will be

selected by means of an open call

announced by

the Accelerator on its website

www.accelpoint.com/polandprize.

5. The call is carried out continuously,

whereby the Accelerator may

distinguish specific acceleration

rounds and determine their duration.

The Accelerator may evaluate the

Applications and select projects

submitted also beyond an announced

application round. Dates of

application rounds will be announced

on the website

www.accelpoint.com/polandprize and

Accelerator’s social media channels.

6. The Applicant may submit more than

one Application, more than one

Pitchdeck for an Application and an

Application for several TR paths, with

a proviso that the Aid given to the

Startup may not exceed the amount

referred to in § 8.1 of the Terms and

Conditions.

7. The Poland Prize Project by Accelpoint

prescribes the following stages:

1) Stage I – Scouting,

2) Stage II – Acceleration, including:

a) IAP – covering maximum 3

months from conclusion of the

Grant Agreement for

performance of the
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3) Postakceleracja – etap fakultatywny,

obejmujący działania zmierzające do

zmaksymalizowania rezultatów Projektu

Accelpoint Poland Prize osiągniętych

przez Startup w wyniku Akceleracji,

przewidujące np. kontynuację lub

rozszerzenie wybranych działań
rozwojowych Startupu lub utrzymanie

ich efektów.

8. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie

poczty elektronicznej

Aplikującego/Startupu, oznacza to adres

e-mail wskazany w Aplikacji służący do

korespondencji pomiędzy

Aplikującym/Startupem a Akceleratorem.

9. Udział mikro i małych przedsiębiorców w

Projekcie Poland Prize by Accelpoint jest

bezpłatny, z zastrzeżeniem że

Aplikujący/Startup ponosi koszty własne,

związane z szczególności z kosztami

dojazdów i zakwaterowania.

10. Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących

naboru udzielane będą Aplikującym przez

Akcelerator drogą mailową za

pośrednictwem adresu:

hello@accelpoint.pl.

11. Szczegółowe zasady realizacji IPR i IPA

realizowanego w ramach Projektu Poland

Prize by Accelpoint określone zostaną w

Umowie o powierzenie grantu.

Soft-landing and Development

actions;

b) IAP – covering maximum 10

months from conclusion of the

Grant Agreement for

performance of the

Acceleration action;

3) Post Acceleration – an optional

stage covering actions aiming at

maximisation of the results of the

Accelpoint Poland Prize Project

achieved by the Startup as a result

of the Acceleration, providing for

e.g. continuation or extension of

selected development actions of

the Startup or maintenance of

their effects.

8. Whenever the Terms and Conditions

refer to an e-mail address of the

Applicant/Startup, it means the e-mail

address stated in the Application for

correspondence between the

Applicant/Startup and the Accelerator.

9. Participation of micro- and small

enterprises in the Poland Prize Project

by Accelpoint is free of charge, with a

proviso that the Applicant/Startup

suffers own costs connected in

particular with travel and

accommodation.

10. The Applicant may request the

Accelerator to clarify any issues

connected with a call via e-mail at the

following address:

hello@accelpoint.pl.

11. Detailed terms of implementation of

the IDP and the IAP implemented

under the Poland Prize Project by

Accelpoint will be determined in the

Grant Agreement.
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§ 3 [Podmioty uprawnione do uzyskania

wsparcia

w ramach Projektu Poland Prize by

Accelpoint]

1. W Akceleracji w ramach Projektu Poland

Prize by Accelpoint mogą wziąć podmioty,

które najpóźniej na dzień zawarcia Umowy

o powierzenie grantu:

1) spełniają warunki określone w art. 22

rozporządzenia Komisji (UE) nr

651/2014 oraz w § 21 Rozporządzenia,

tj. są przedsiębiorcą:

a) mikro lub małym,

b) nie notowanym na giełdzie,

c) rozpoczynającym działalność
gospodarczą lub działającym w

okresie do 5 lat

od dnia jego rejestracji w

odpowiednim rejestrze lub

ewidencji,

d) który nie dokonał podziału
zysków i nie został utworzony w

wyniku połączenia;

2) nie są powiązane kapitałowo lub

osobowo (w rozumieniu art. 6c ust. 2

ustawy o utworzeniu PARP) z

Akceleratorem lub OT/Inwestorem

biorącym udział w Projekcie Poland

Prize by Accelpoint;

3) posiadają wyłączne prawa do

zgłoszonego w Aplikacji innowacyjnego

pomysłu biznesowego lub rozwiązania

oraz są uprawnione do rozporządzania

we własnym imieniu pełnią praw;

4) prowadzą działalność gospodarczą na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

potwierdzoną wpisem do

odpowiedniego rejestru;

5) nie posiadają zaległości z tytułu
należności publiczno-prawnych;

6) w którym co najmniej połowę udziałów

lub akcji posiadają osoby, które nie

§ 3 [Entities Eligible for Support

as Part of the Poland Prize Project by

Accelpoint]

1. The Acceleration as part of the Poland

Prize Project by Accelpoint is available

for entities which, at the latest as at

the date of conclusion of the Grant

Agreement:

1) satisfy the conditions prescribed

in Article 22 of Commission

Regulation (EU) no. 651/2014 and

in § 21 of the Ordinance, i.e.

which are:

a) micro- or small enterprises,

b) unlisted enterprises,

c) enterprises starting their

business activity or

operating for up to 5 years

following their registration

in a relevant register or

record,

d) enterprises which have not

yet distributed profits and

have not been formed

through a merger;

2) enterprises which have no capital

or personal (within the meaning

of Article 6c.2 of the Act on

establishment of the Polish

Agency for Enterprise

Development) links with the

Accelerator or the TR/Investor

participating in the Poland Prize

Project by Accelpoint;

3) enterprises holding exclusive

rights to the innovative business

idea or solution submitted in the

Application and authorised to

manage full rights on their own

behalf;

4) enterprises which pursue their

business activity within the
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posiadają polskiego obywatelstwa i co

najmniej jeden z członków zarządu nie

posiada polskiego obywatelstwa;

7) spełniają warunek wskazany w § 2 ust.

2 Regulaminu.

2. Pomoc w ramach Projektu Poland Prize by

Accelpoint nie może zostać udzielona

podmiotowi wykluczonemu z możliwości

otrzymania Pomocy (co najmniej):

1) na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy o

PARP;

2) zgodnie z art. 35 ust. 4 oraz art. 37 ust.

3 ustawy wdrożeniowej;

3) na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych;

4) 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);

5) który znajduje się w trudnej sytuacji w

rozumieniu unijnych przepisów

dotyczących pomocy państwa w

szczególności § 2 rozporządzenia KE nr

651/2014;

6) na którym ciąży obowiązek zwrotu

pomocy wynikający z decyzji Komisji

Europejskiej

uznającej pomoc za niezgodną z

prawem oraz rynkiem wewnętrznym;

7) w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 3

rozporządzenia, w art. 1

Republic of Poland as confirmed

by an entry into a relevant

register;

5) enterprises with no arrears on

account of statutory liabilities;

6) enterprises in which at least half

of shares are held by persons

other than Polish citizens and at

least one member of the

Management Board is not a

Polish citizen;

7) enterprises satisfying the

condition prescribed in §2.2 of

the Terms and Conditions.

2. The Aid under the Poland Prize Project

by Accelpoint may not be granted to

an entity excluded from the possibility

of receiving the Aid (at least):

1) pursuant to Article 6b.3 of the

Act on the Polish Agency for

Enterprise Development;

2) pursuant to Article 35.4 and

Article 37.3 of the

Implementation Act;

3) on the basis of Article 207 of the

Act on public finance of 27

August 2009;

4) enterprises 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);
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rozporządzenia KE

nr 651/2014 oraz w art. 3 ust 3

rozporządzenia nr 1301/2013.

3. Ponadto Pomoc w ramach Projektu Poland

Prize by Accelpoint nie może zostać
udzielona podmiotowi:

1) co do którego istnieje uzasadniona

wątpliwość odnośnie do posiadania

praw do dysponowania zgłoszonym w

Aplikacji innowacyjnym pomysłem

biznesowym, rozwiązaniem,

programem lub innym projektem

zgłoszonym do IPA, lub są one

przedmiotem sporu, zabezpieczenia lub

roszczenia jakiegokolwiek podmiotu

trzeciego;

2) wobec którego toczy się postępowanie

naprawcze lub który znajduje się w

trakcie likwidacji;

3) który uzyskał Pomoc na ten sam Projekt

aplikacyjny lub na pokrycie tych samych

kosztów z innych środków publicznych;

4) który uczestniczy lub planuje

uczestniczyć w innym programie

akceleracyjnym, w tym samym czasie,

w jakim w ramach danej rundy naboru

planowany jest Program Akceleracji w

ramach takiej samej branżowej ścieżki

akceleracyjnej;

5) który uczestniczy lub planuje

uczestniczyć w innym programie

akceleracyjnym w ramach Działanie 2.5:

Programy akceleracyjne - Poland Prize;

6) który uzyskał pomoc 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 przekroczy

zawarte w tym Rozporządzeniu progi.

4. Ponadto Pomoc nie może być udzielona na

działalność w zakresie:

5) enterprises in difficulty within the

meaning of the EU provisions

related to state aid, in particular §

2 of EC Regulation no. 651/2014;

6) enterprises subject to a recovery

order following a Commission

decision declaring an aid illegal

and incompatible with the

internal market;

7) 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.

3. Furthermore, the Aid under the

Poland Prize Project by Accelpoint

may not be granted to an entity:

1) as to which there is a reasonable

doubt that it has no rights to

manage the innovative business

idea, solution, program

submitted in the Application or

other project submitted to the

IAP, or that they are the subject

matter of a dispute, security or

claim of any third party;

2) against which recovery

proceedings are pending or which

is in liquidation;

3) which has received the Aid for

the same Application Project or

to cover the same costs from

other public sources;

4) which participates or plans to

participate in another

acceleration program, including

in the same time in which the

Acceleration Program is planned

within a relevant call round in the

same sector acceleration path;
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1) wytwarzania, przetwórstwa lub

wprowadzania do obrotu tytoniu i

wyrobów tytoniowych,

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu

napojów alkoholowych,

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu

treści pornograficznych,

4) obrotu materiałami wybuchowymi,

bronią i amunicją,

5) gier losowych, zakładów wzajemnych,

gier na automatach i gier na

automatach o niskich wygranych,

6) produkcji lub wprowadzania do obrotu

środków odurzających, substancji

psychotropowych lub prekursorów.

5. Z aplikowania wykluczeni są przedsiębiorcy

prowadzący 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.

5) which participates or plans to

participate in another

acceleration program as part of

Measure 2.5: Acceleration

programmes – Poland Prize;

6) which has 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 would

exceed the thresholds prescribed

in the Ordinance.

4. Furthermore, the Aid may not be

granted for an activity in the scope of:

1) producing, processing or

marketing tobacco products,

2) producing or marketing alcoholic

beverages,

3) producing or marketing

pornographic contents,

4) trading in explosives, weapons

and ammunition,

5) chance gaming, betting, slot

machines and low-stakes

machine gaming,

6) producing or marketing

intoxicating substances,

psychotropic substances or

precursors.

Application is not available for enterprises

pursuing an activity in the iron and steel, coal,

shipbuilding, synthetic fibres, transport and

related infrastructure and energy generation,

distribution and infrastructure sectors.

§ 4 [Pomoc ]

1. Pomoc przyznawana Startupom stanowi

pomoc dla przedsiębiorców

rozpoczynających działalność i jest

udzielana zgodnie z postanowieniami

Rozporządzenia.

§ 4 [Aid]

1. The Aid given to Startups is an aid for

enterprises starting their activity and

is granted in line with the provisions

of the Ordinance.
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2. Wartość Pomocy udzielonej na realizację
pojedynczego Projektu aplikacyjnego

wyniesie

do 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy

złotych) w podziale na:

a. kwotę do 50.000,00 zł (słownie:

pięćdziesiąt tysięcy złotych) w

ramach Indywidualnego Planu

Rozwoju, oraz

b. kwotę do 250.000,00 zł (słownie:

dwieście pięćdziesiąt tysięcy

złotych) w ramach Indywidualnego

Planu Akceleracji.

3. Przekazanie Grantu uzależnione jest od

realizacji przez Startup zapisów Umowy o

powierzenie grantu, w szczególności

Kamieni milowych wyznaczonych w IPR, IPA

i Umowie Akceleracyjnej.

2. The value of the Aid given for

implementation of a single Application

Project will amount to

up to PLN 300,000.00 (in words: three

hundred thousand zlotys), divided

into:

a. up to PLN 50,000.00 PLN (in

words: fifty thousand zlotys)

under the Individual

Development Plan, and

b. up to PLN 250,000.00 PLN (in

words: two hundred fifty

thousand zlotys) under the

Individual Acceleration Plan.

3. The Grant will be given provided that

the Startup has implemented the

provisions of the Grant Agreement, in

particular achieved the Milestones

prescribed in the IDP, the IAP and the

Acceleration Agreement.

§ 5 [Procedura aplikacyjna]

1. Aplikacje do konkursu mogą być składane w

okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r. (w

ostatnim dniu naboru do 23:59:59, czas

lokalny dla Warszawy). We wskazanym

okresie przewiduje się zorganizowanie min.

3 rund naborów Aplikacji.

2. Termin naboru w ramach danej rundy może

zostać skrócony. O zmianie terminu

Akcelerator informuje z trzydniowym

wyprzedzeniem w treści komunikatu o

naborze do rundy i na stronie internetowej

www.accelpoint.com.

3. Zgłoszenie następuje w formie

elektronicznej poprzez wypełnienie i

wysłanie Aplikacji za pośrednictwem strony:

www.accelpoint.com/polandprize. Przed

wysłaniem Aplikacji należy zweryfikować jej

kompletność. Akcelerator może korzystać z

Systemu do obsługi akceleracji

§ 5 [Application Procedure]

1. The contest Applications may be

submitted between 01.09.2021 and

31.12.2022 (on the last call day until

11:59:59 p.m., local time for Warsaw).

Within the stated term minimum 3

Application call rounds are expected.

2. The call dates within a relevant round

may be shortened. Any changes to the

dates will be announced by the

Accelerator three days before in an

announcement on call for a round and

on the website www.accelpoint.com.

3. Application takes place by electronic

means by filling in and sending the

Application via

www.accelpoint.com/polandprize.

Before sending the Application, the

Applicant should verify its

completeness. For handling the
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zapewniającego możliwość aplikowania jak

również  zarządzania procesem Akceleracji.

4. Aplikacja powinna być przygotowana w

języku angielskim. Aplikacja sporządzona w

dwóch lub więcej językach lub sporządzona

w innym języku podlega odrzuceniu (nie

dotyczy to pojedynczych słów, dla których

nie ma polskiego lub angielskiego

odpowiednika, lub których tłumaczenie

zniekształca ich sens, lub nazw własnych, ani

linków zewnętrznych).

5. Aplikacja nie spełniająca wytycznych w

zakresie wymaganej treści podlega korekcie

w terminie maksymalnie 5 dni od wezwania

do dokonania korekty wystosowanego przez

Akcelerator na adres mailowy Aplikującego.

Brak dokonania korekty w wyznaczonym

terminie oznacza rezygnację z aplikowania w

ramach Projektu Poland Prize by Accelpoint,

co nie wyklucza ponownego aplikowania w

przyszłości.

6. Objętość Aplikacji (w tym także Prezentacji

produktowej), format i inne wymogi

formalne dotyczące załączników do Aplikacji

są każdorazowo określane w ogłoszeniu o

naborze, o którym mowa w § 2 ust. 4.

7. Aplikujący gwarantuje, że wszystkie

oświadczenia wymienione w Aplikacji oraz

załącznikach do Aplikacji są prawdziwe,

rzetelne i nie wprowadzają w błąd.

8. Po złożeniu Aplikacji, jednak nie dłużej niż
do momentu zamknięcia naboru, Aplikujący

ma możliwość edycji i poprawiania

Aplikacji poprzez przesłanie zaktualizowanej

wersji.

9. Aplikacje złożone po terminie lub w sposób

inny niż on-line nie podlegają ocenie, z

zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 6

Regulaminu.

acceleration, the Accelerator may use

the System providing for the

possibility to submit Applications as

well as to manage the Acceleration

process.

4. The Application should be prepared in

English. The Application prepared in

two or more languages or in any other

language will be rejected (this does

not apply to single words with no

Polish or English equivalent or whose

sense, if translated, would be

distorted, or proper names, or

external links).

5. The Application which fails to satisfy

the guidelines as to the required

content may be corrected within

maximum 5 days from the day on

which the Accelerator request

correction via the e-mail address of

the Applicant. If the Applicant fails to

make the correction within the set

term, this will mean that the Applicant

resigns from applying for the Poland

Prize Project by Accelpoint, which

does not exclude the Applicant from

applying again in the future.

6. The capacity of the Application

(including also the Product

Presentation), format and other

formal requirements related to

annexes to the Application will each

time be specified in the

announcement on the call referred to

in § 2.4.

7. The Applicant guarantees that all

statements included in the Application

and annexes to the Application are

true, reliable and not misleading.

8. Having submitted the Application, but

no later than on the moment the call

is being closed, the Application may
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edit and correct the Application by

sending its updated version.

9. Any Applications submitted after the

deadline or otherwise than online will

not be evaluated, subject to the

provisions of § 11.6 of the Terms and

Conditions.

§ 6 [Procedura oceny]

1. Oceny Aplikacji dokonują Eksperci i Komisja

Oceniająca, odpowiednio wyznaczeni i

powołana w celu oceny Aplikacji i opisanych

w nich Projektów aplikacyjnych, pod kątem

spełniania kryteriów formalnych i

merytorycznych.

2. Organizatorem prac Ekspertów i Komisji

Oceniającej jest Akcelerator Accelpoint.

3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, w

szczególności mogących budzić wątpliwości

co do bezstronności Eksperta lub członka

Komisji Oceniającej ze względu na relację
Eksperta/członka Komisji Oceniającej z

którymkolwiek z Aplikujących (w

szczególności powiązanie osobowe lub

kapitałowe), dany Ekspert/członek Komisji

Oceniającej wyłącza się z udziału w dalszej

ocenie Aplikacji i Aplikującego, w stosunku

do których zachodzi okoliczność budząca

uzasadnioną wątpliwość co do

bezstronności.

4. Ocena formalna polega na stwierdzeniu

kompletności, prawidłowości formy,

zachowania terminu złożenia Aplikacji oraz

spełniania kryteriów wskazanych w § 2 ust. 2

oraz § 3 Regulaminu, a także weryfikacji czy

Aplikacja wpisuje się w zdefiniowane przez

Partnera Biznesowego wyzwania, na

podstawie danych zawartych w Aplikacji,

złożonych przez Aplikującego

oświadczeniach oraz dokumentach i/lub

informacjach udzielonych lub dostarczonych

§ 6 [Evaluation Procedure]

1. The Applications will be evaluated by

the Experts and the Evaluation

Committee who are appropriately

assigned and appointed to evaluate

the Applications and the Application

Projects described therein in terms of

formal and content-related criteria.

2. The organiser of the works of the

Experts and the Evaluation Committee

is the Accelpoint Accelerator

3. If any circumstances are stated, in

particular which may raise any doubt

as to impartiality of an Expert or

member of the Evaluation Committee

due to relation of such

Expert/Evaluation Committee member

with any Applicant (in particular by

means of personal or capital links),

then the relevant Expert/member of

the Evaluation Committee will be

excluded from participation in further

evaluation of the Application and the

Applicant with regard to which there is

a reasonable doubt as to impartiality.

4. The formal evaluation consists in

determination whether the form is

complete and correct, the date for

submitting the Application was

observed and the criteria stated in §

2.2 and § 3 of the Terms and

Conditions were met, and also

verification whether the Application
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przez Aplikującego w ramach dwóch etapów

oceny.

5. W ramach oceny formalnej Akcelerator

weryfikuje, czy Aplikacja wpisuje się w

zdefiniowane przez Partnera Biznesowego

potrzeby.

a. w przypadku gdy Aplikacja dotyczy

produktu lub usługi Startupu

niewpisującego się w zdefiniowane

przez Partnera Biznesowego

potrzeby, podlega odrzuceniu przez

Akcelerator;

b. w przypadku gdy Aplikacja dotyczy

produktu lub usługi Startupu nie

wpisującego się w zdefiniowane

przez Partnera Biznesowego

potrzeby, ale w ocenie Akceleratora

może być wdrożona u Partnera

Biznesowego, Akcelerator

przekazuje ją do dalszej oceny

formalnej pod warunkiem uzyskania

zgody Partnera Biznesowego;

c. w przypadku gdy Aplikacja dotyczy

produktu lub usługi Startupu

wpisującego się w zdefiniowane

przez Odbiorcę Technologii

potrzeby, Akcelerator przekazuje ją
do dalszej oceny.

6. Pozytywną ocenę formalną oznaczającą
przekazanie Aplikacji do oceny

merytorycznej przez Ekspertów, uzyskują
wyłącznie Aplikacje spełniające wszystkie

kryteria formalne, z zastrzeżeniem że w

przypadku Aplikujących - osób fizycznych,

kryteria wskazane w § 3 pkt 1 Regulaminu

weryfikuje się na podstawie oświadczenia

dotyczącego zobowiązania do założenia

Startupu i zapewniania o strukturze

własnościowej tworzonego Startupu.

Aplikacje niespełniające kryteriów

formalnych zostaną odrzucone. Aplikujący,

których Aplikacje zostały odrzucone z

powodu braków formalnych są informowani

fits the challenges defined by the

Business Partner on the basis of data

included in the Application,

statements submitted by the Applicant

and documents and/or information

provided or delivered by the Applicant

in the course of two evaluation stages.

5. As part of the formal evaluation the

Accelerator verifies whether the

Application fits the needs defined by

the Business Partner.

a. if the Application refers to the

Startup’s product or service

which does not fit the needs

defined by the Business

Partner, it will be rejected by

the Accelerator;

b. if the Application refers to the

Startup’s product or service

which does not fit the needs

defined by the Business

Partner, but in the

Accelerator’s opinion may be

implemented at the Business

Partner, then the Accelerator

will refer it for further formal

evaluation, subject to consent

of the Business Partner;

c. if the Application refers to the

Startup’s product or service

which fits the needs defined

by the Technology Recipient,

then the Accelerator will refer

it for further evaluation.

6. The positive formal evaluation which

is equivalent to referring the

Application to the Experts for the

content-related evaluation may be

given only to those Applications which

satisfy all the formal criteria, provided

that in the case of Applicants being

natural persons the criteria stated in §

3.1 of the Terms and Conditions are
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elektronicznie o niespełnieniu przez

Aplikacje kryteriów formalnych w terminie

ok. 14 dni od dokonania oceny formalnej

ostatniej ze złożonych w ramach danego

naboru Aplikacji.

7. Aplikacje, które spełniają kryteria formalne

podlegają ocenie merytorycznej Ekspertów.

Łączna ocena danej Aplikacji przez

Ekspertów stanowi średnią ocen

indywidualnych dokonanych przez

Ekspertów w Arkuszu oceny.

8. Aplikacje stanowiące 25% najwyżej

ocenionych na liście rankingowej

przekazywane są do dalszej oceny

merytorycznej przez Komisję Oceniającą. W

przypadku gdy w ramach danej ścieżki

tematycznej liczba zgłoszeń nie przekracza

20 Aplikacji lub więcej projektów uzyskało
jednakową liczbę punktów, Komisja

Oceniająca może podjąć decyzję o

zwiększeniu liczby Aplikacji przekazanych do

oceny merytorycznej na etapie sesji

pitchingowej.

9. Oceny merytorycznej, o której mowa w ust.

7, dokonuje się na podstawie Aplikacji, w

tym pitchdeck, a także dodatkowych

informacji uzyskanych od Startupu, o ile

takowe będą wymagane.

10. Koordynator Programu lub wyznaczony

przez niego pracownik Akceleratora

wyznacza termin oraz lokalizację sesji

pitchingowej (prezentacja Projektu

aplikacyjnego) dla 25% najwyżej ocenionych

Aplikacji (z uwzględnieniem przypadku liczby

zgłoszeń nie przekraczającej 20 Aplikacji na

daną ścieżkę tematyczną) w terminie ok.

20 dni roboczych od zamknięcia danej rundy

naboru Aplikacji. Dla każdej ścieżki

akceleracyjnej i każdego OT organizowana

jest odrębna sesja pitchingowa/panel.

Komisja Oceniająca podejmuje decyzję o

zakwalifikowaniu Aplikującego do Programu

Poland Prize by Accelpoint po wysłuchaniu

verified on the basis of a statement

relating to the obligation to form the

Startup and warranty as to the

ownership structure of the formed

Startup. Any Applications which fail to

satisfy the formal criteria will be

rejected. The Applicant whose

Applications were rejected due to

formal defects will be informed by

electronic means that the Applications

fail to satisfy the formal criteria within

ca. 14 days from making the formal

evaluation of the last Application

submitted as part of the relevant

Application call.

7. Any Applications which satisfy the

formal criteria will be evaluated as to

their content by the Experts. The

summary evaluation of the relevant

Application by the Experts is the

average of individual evaluations

made by the Experts in the Evaluation

Sheet.

8. Applications which are among 25%

highest results in the ranking list are

referred to further content-related

evaluation by the Evaluation

Committee. If within a relevant

thematic path the number of

submissions does not exceed 20

Applications or more projects

obtained an equal score88then the

Evaluation Committee may decide to

increase the number of Applications

referred for the-related evaluation at

the pitch session stage.

9. The content-related evaluation

referred to in clause 7 is carried out on

the basis of the Application, including

pitchdeck, as well as additional

information obtained from the

Startup, if such is required.
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prezentacji przedstawicieli Aplikującego w

trakcie sesji pitchingowych/panelu

większością głosów.

11. Sesja pitch może być przeprowadzona za

pośrednictwem narzędzi elektronicznych do

wizualnej komunikacji na odległość, w

szczególności spotkań online/video.

12. Komisji Oceniającej i Ekspertom, za

pośrednictwem Komisji Oceniającej

przysługuje w toku oceny merytorycznej,

prawo wezwania Aplikującego do

dostarczenia dodatkowych informacji lub

dokumentów potwierdzających lub

precyzujących informacje zawarte w

Aplikacji i/lub aktualizacji danych.

Nieuzupełnienie lub niezłożenie

wymaganych dokumentów lub oświadczeń
lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie

skutkuje dokonaniem oceny Aplikacji w

oparciu wyłącznie o dane zawarte w

Aplikacji, w szczególności możliwość
przyjęcia iż Aplikacja jest niekompletna lub

nieaktualna.

13. Po zakończeniu naboru, przez co rozumie się
dokonanie wyboru Startupów w liczbie

odpowiadającej zgłoszonemu przez Partnera

Biznesowego zapotrzebowaniu, które w toku

oceny merytorycznej uzyskały największą
liczbę punktów oraz akceptację Komisji

Oceniającej, a także zawarciu umów o

powierzeniu grantu, na stronie internetowej

www.accelpoint.com Akcelerator zamieszcza

listę Aplikujących zakwalifikowanych do

przyznania Pomocy.

14. Aplikujący, którzy uzyskali kolejno najwyższą
liczbę punktów spośród najwyżej

ocenionych 25% projektów (z

uwzględnieniem przypadku liczby zgłoszeń
nie przekraczającej 20 Aplikacji na daną
ścieżkę tematyczną), a nie zostali wybrani

stosownie do postanowień ust. 9 - 11

powyżej, umieszczani są na liście

rezerwowej. Aplikujący zakwalifikowani na

10. The Program Coordinator or an

Accelerator’s employee named

thereby will set up a term and venue

of a pitch session (presentation of the

Application Project) for 25% highest

scored Applications (taking into

account the case where the number of

submissions does not exceed 20

Applications per relevant thematic

path) within ca. 20 business days from

closing the relevant Application call

round. A separate pitching

session/panel is arranged for each

acceleration path and each TR. The

Evaluation Committee decides on

qualification of the Applicant for the

Poland Prize Project by Accelpoint

upon hearing the presentation of

Applicant’s representatives during

pitch sessions/a panel by a majority of

votes.

11. A pitch session may be conducted by

means of electronic tools for visual

distance communication, in particular

online/video meetings.

12. The Evaluation Committee and the

Experts, through the Evaluation

Committee, may, in the course of the

content-related evaluation, request

the Applicant to provide additional

information or documents to confirm

or specify the information included in

the Application and/or to update data.

As a result of failure to supplement or

provide the required documents,

statements or clarifications within the

set time the Application will be

evaluated only on the basis of data

included in the Application, in

particular it may be assumed that the

Application is incomplete or

out-of-date.
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listę rezerwową mogą zostać w okresie

realizacji Projektu Poland Prize by Accelpoint

zaproszeni do współpracy przez Partnera

Biznesowego lub wezwani do zawarcia

Umowy Akceleracyjnej w przypadku o

którym mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu.

15. W ramach każdej ścieżki sporządzana jest

odrębna lista rankingowa dla każdego z

Partnerów Biznesowych i prezentowana

Komisji Oceniającej dla danego Partnera

Biznesowego.

16. Eksperci dokonują oceny formalnej i

merytorycznej w oparciu o udostępnione

przez Akcelerator narzędzia. Po zakończeniu

ewaluacji, Ekspert wypełnia i zatwierdza

zbiorczą kartę oceny dla wszystkich Aplikacji

ocenianych przez niego w formie wymaganej

przez Akcelerator.

17. Aplikującemu nie przysługują środki

odwoławcze od negatywnej decyzji w

sprawie zakwalifikowania do Projektu

Poland Prize by Accelpoint oraz kolejnych

etapów oceny merytorycznej w ramach

naboru. Na wniosek Aplikującego

Akcelerator sporządzi uzasadnienie oceny

merytorycznej danej Aplikacji na piśmie i

niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż w

terminie 21 dni od ogłoszenia wyników

naboru, przekaże je Aplikującemu.

18. Akcelerator upoważniony jest do

przekazania Partnerom Biznesowym

informacji o Aplikujących o udział w innych

ścieżkach. Na wniosek Partnera

Biznesowego Aplikujący z innej ścieżki

może być dołączony do listy projektów

ocenianych w ścieżce danego Partnera.

19. Po zakończeniu realizacji Etapu określonego

w § 2 ust. 7 pkt. 2 lit. a, Komisja Oceniająca

właściwa dla danej ścieżki, podejmuje

decyzję o dopuszczeniu Startupu do

realizacji Etapu określonego w § 2 ust. 7 pkt.

2 lit. b.

13. Upon completion of the call, which is

understood as selection of Startups in

the number corresponding to the

demand requested by the Business

Partner which in the course of the

content-related evaluation received

the highest score, and approval of the

Evaluation Committee, as well as upon

conclusion of the grant agreements,

the Accelerator will publish the list of

the Applicants qualified for the Aid on

the website www.accelpoint.com.

14. The Applicants which received the

highest score among the top 25%

projects (taking into account the

situation where the number of

submissions not exceeds 20

Applications for a given thematic

path), but which were not chosen

pursuant to the provisions of clauses

9-11 above, will be placed on the

reserve list. The Applicants qualified

for the reserve list may be within the

term of implementation of the Poland

Prize Project by Accelpoint invited for

cooperation by the Business Partner

or requested to conclude the

Acceleration Agreement in the case

referred to in § 7.6 of the Terms and

Conditions.

15. As part of each path a separate

ranking list will be prepared for each

Business Partner and presented to the

Evaluation Committee for a relevant

Business Partner.

16. The Experts carry out the formal and

content-related evaluation on the

basis of the tools provided by the

Accelerator. Upon completion of the

evaluation, the Expert will fill in and

approve a summary evaluation card

for all Applications evaluated thereby
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20. Pozytywna decyzja Komisji Oceniającej w

zakresie wskazanym w ust. 19 możliwa jest

wyłącznie pod warunkiem realizacji

wszystkich Kamieni Milowych właściwych

dla IPR. W uzasadnionych przypadkach

Komisja Oceniająca ma prawo podjąć
decyzję negatywną niezależnie od wyników

realizacji IPR.

21. Startupowi nie przysługują środki

odwoławcze od negatywnej decyzji w

sprawie zakwalifikowania do realizacji IPA.

in the form required by the

Accelerator.

17. The Applicant is not entitled to any

means of appeal against the negative

decision as to qualification for the

Poland Prize Project by Accelpoint and

subsequent stages of the

content-related evaluation as part of

the call. Upon request of the

Applicant, the Accelerator will prepare

a justification of the content-related

evaluation of the relevant Application

in writing and without unreasonable

delay, but no earlier than within 21

days from publishing the call results,

will provide them to the Applicant.

18. The Accelerator is authorised to

provide the Business Partners with

information on the Applicants relating

to participation in other paths. Upon

request of the Business Partner the

Applicant from a different path may be

added to the list of projects evaluated

in the path of the relevant Partner.

19. Upon completion of the Stage referred

to in § 2.7(2)(a) the Evaluation

Committee responsible for the

relevant path will decide whether to

admit the Startup to the Stage

referred to in § 2.7(2)(b).

20. The positive decision of the Evaluation

Committee in the scope stated in

clause 19 is possible only if all the

Milestones relevant for the IDP are

achieved. In justified cases the

Evaluation Committee may give the

negative decision irrespective of the

results of the IDP implementation.

21. The Startup is not entitled to any

means of appeal against the negative

decision as to qualification for

implementation of the IDP.

§ 7 [Przyznanie Pomocy] § 7 [Granting the Aid]
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1. Akcelerator przyjmuje Aplikującego do IPR i

IPA oraz przyznaje Pomoc na podstawie

pisemnej Umowy o powierzenie grantu

zawartej ze Startupem.

2. Udzielenie Pomocy wymaga pozytywnej

decyzji Komisji Oceniającej, stosownie do

postanowień § 6.

3. Przed zawarciem Umowy o powierzenie

grantu Akcelerator jest uprawniony zażądać
od Startupu dostarczenia lub uaktualnienia

w wyznaczonym terminie, w formie

pisemnej, dokumentów niezbędnych do

zawarcia Umowy o powierzenie grantu, w

szczególności formalnego potwierdzenia

prawomocnego zarejestrowania

prowadzonej przez Startup działalności

gospodarczej w Krajowym Rejestrze

Sądowym.

4. Akcelerator jest uprawniony zażądać od

Startupu dostarczenia, w szczególności:

1) oświadczenia o statusie mikro lub

małego przedsiębiorcy;

2) danych dotyczących zatrudnienia za

okres ostatnich 3 lat (jeśli Aplikujący

działa krócej niż 3 lata – za cały okres

działalności);

3) oświadczenie o niezaleganiu z US, ZUS;

4) pełny odpis z rejestru przedsiębiorców

KRS;

5) danych finansowych, innych

dokumentów i oświadczeń wskazanych

przez Akceleratora

w toku przygotowywania Umowy o

powierzenie grantu.

5. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie,

w formie pisemnej, dokumentów

niezbędnych do zawarcia Umowy o

powierzenie grantu może skutkować
odmową jej zawarcia. Postanowienia

stosuje się odpowiednio gdy treść
dokumentów skutkowałoby oceną, iż

1. The Accelerator will admit the

Applicant to the IDP and the IAP and

will grant the Aid on the basis of the

written Grant Agreement concluded

with the Startup.

2. The Aid will be granted subject to the

positive decision of the Evaluation

Committee as prescribed in § 6.

3. Before concluding the Grant

Agreement the Accelerator may

request the Startup to deliver or

update documents necessary for

conclusion of the Grant Agreement in

written form and within a set term, in

particular formal confirmation that

the business activity pursued by the

Startup was legally registered in the

National Court Register.

4. The Accelerator may request the

Startup to deliver in particular:

1) a statement on the micro- or small

enterprise status;

2) data pertaining to employment for

the period of last 3 years (if the

Applicant operates for less than 3

years – for the entire activity

term);

3) a certificate of no arrears with the

Polish tax office or Social

Insurance Institution (ZUS);

4) a full extract from the entry in the

register of entrepreneurs of the

National Court Register (KRS);

5) financial data, other documents

and statements and certificates

stated by the Accelerator

in the course of preparation of the

Grant Agreement.

5. Failure to deliver documents

necessary for conclusion of the Grant

Agreement in written form and within

the set term may result in refusal to
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Aplikujący nie spełnia kryteriów udziału w

Projekcie.

6. Akcelerator wyznacza Startupowi termin

podpisania Umowy.

7. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, o

której mowa w ust. 1, Akcelerator może

skierować zaproszenie do udziału w

Akceleracji zgodnie z zapisem § 6 ust. 14

Regulaminu do Aplikującego, który został
umieszczony na liście rezerwowej.

8. Aplikujący może wycofać się z udziału w

naborze na każdym jego etapie. Startup

może rozwiązać Umowę o powierzenie

grantu na każdym etapie jej realizacji. Skutki

i terminy rozwiązania Umowy o powierzenie

grantu określają jej postanowienia.

conclude it. The provisions are

applicable accordingly where on the

basis of the content of the documents

the Applicant would be evaluated as

non-satisfying the criteria for

participation in the Project.

6. The Accelerator will set up a date for

the Startup to execute the Agreement.

7. If the Startup refuses to conclude the

Agreement referred to in clause 1,

then the Accelerator may invite the

Applicant placed on the reserve list to

participate in the Acceleration

pursuant to § 6.14 of the Terms and

Conditions.

8. The Applicant may withdraw from

participation in the call at any stage.

The Startup may terminate the Grant

Agreement at any stage of its

implementation. The effects and dates

of termination of the Grant

Agreement are prescribed in its

provisions.

§ 8 [Wypłata Grantu]

1. Grant w części dotyczącej środków

pieniężnych przekazywanych Startupowi do

kwoty 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy

złotych) wypłacany będzie w transzach,

zgodnie z postanowieniami Umowy o

powierzenie grantu, z zastrzeżeniem

postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu.

2. Akcelerator nie ponosi odpowiedzialności za

ewentualne opóźnienia wypłaty transz

Grantu przez PARP.

3. Każdy ze Startupów będzie podlegał ocenie

postępów i realizacji założonych Kamieni

milowych (spełnia/nie spełnia). Wyniki tej

oceny będą każdorazowo decydowały o

wypłacie kolejnej transzy Grantu.

4. Poszczególne transze przekazywane będą po

zakończeniu i zaakceptowaniu przez Komisję

§ 8 [Disbursement of the Grant]

1. In a part covering funds provided to

the Startup up to the amount of PLN

300,000.00 (in words: three hundred

thousand zlotys) the Grant will be

disbursed in tranches in accordance

with the provisions of the Grant

Agreement, subject to the provisions

of § 4.2 of the Terms and Conditions.

2. The Accelerator is not liable for

possible delay in disbursement of the

Grant tranches by the Polish Agency

for Enterprise Development.

3. Each Startup will be subject to

evaluation of progress and

implementation of the assumed

Milestones (satisfies/does not satisfy).

The results of that evaluation will each

25



Oceniającą każdego z etapów realizacji IPR i

IPA na podstawie harmonogramu

załączonego do Umowy o powierzenie

grantu.

5. Brak postępu w realizacji przyjętych Kamieni

milowych może skutkować zakończeniem

udziału w IPR, IPA przed przewidywanym

terminem jego zakończenia.

6. Rozliczenie kosztów kwalifikowanych

określonych w Budżecie IPR, IPA

dokonywane będzie kwotą ryczałtową,

zgodnie z postanowieniami Umowy.

time be decisive in terms of

disbursement of a subsequent Grant

tranche.

4. Respective tranches will be provided

upon the completion and approval by

the Evaluation Committee of each IDP

and IAP implementation stage on the

basis of a schedule appended to the

Grant Agreement.

5. Where there is no progress in

implementation of the assumed

Milestones, the participation in the

IDP and the IAP may be terminated

prior to its expected end date.

6. The eligible costs specified in the

Budget for the IDP and the IAP will be

settled with a lump sum as prescribed

in the Agreement.

§ 9 [Prawa własności intelektualnej i poufność]

1. Składając Aplikację, Aplikujący oświadcza,

że posiada wyłączne prawa do zgłoszonego

innowacyjnego pomysłu biznesowego

(rozwiązania będącego przedmiotem

Aplikacji) oraz uprawnienia do

rozporządzania we własnym imieniu pełnią
praw oraz, że zgłoszony w Aplikacji

innowacyjny pomysł biznesowy jest wolny

od wszelkich obciążeń prawnych,

zabezpieczenia lub jakiegokolwiek

roszczenia podmiotu trzeciego/osób

trzecich.

2. Przez udział w naborze, złożenie Aplikacji,

jak i udział Startupu w Projekcie, Akcelerator

ani Partner Biznesowy nie nabywają
majątkowych praw autorskich do produktu

(w tym usługi) zgłoszonego w Aplikacji bądź
rozwijanego w ramach Projektu.

3. Akcelerator zobowiązuje się zapewnić
poufność zawartych w Aplikacji informacji,

danych

i dokumentów, jednakże Aplikujący

§ 9 [Intellectual Property Rights and

Confidentiality]

1. When submitting the Application, the

Applicant represents that it holds the

exclusive rights to the submitted

innovative business idea (the solution

being subject matter of the

Application) and is authorised to

manage full rights on its own behalf,

and that the innovative business idea

submitted in the Application is free

from any legal encumbrances,

securities or any claim of a third

party/person.

2. By virtue of Startup’s participation in

the call, submission of the Application

as well as participation in the Project,

neither the Accelerator nor the

Business Partner will acquire any

proprietary copyrights to the product

(including service) submitted in the

Application or developed under the

Project.
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zobowiązany jest do oznaczenia

przekazanych materiałów poufnych

dotyczących zgłoszonego pomysłu
(rozwiązania) odpowiednią klauzulą w celu

zabezpieczenia swoich interesów.

4. W celu zapewnienia poufności informacji i

danych zawartych w Aplikacji, Akcelerator,

Partner Biznesowy i Aplikujący mogą
zawierać odrębne umowy o zachowaniu

poufności.

3. The Accelerator undertakes to ensure

confidentiality of the information,

data and documents included in the

Application, nevertheless the

Applicant is obliged to mark any

provided confidential materials

related to the submitted idea

(solution) with an appropriate clause

in order to protect its interests.

4. In order to ensure confidentiality of

the information and data included in

the Application, the Accelerator, the

Business Partner and the Applicant

may conclude separate non-disclosure

agreements.

§ 10 [Promocja]

1. Składając Aplikację, Aplikujący wyraża

zgodę na wykorzystanie znaku towarowego,

logo, oznaczenia słownego, graficznego lub

słowno-graficznego Aplikującego przez

Akcelerator w materiałach marketingowych

lub informacyjnych dotyczących lub

związanych z Programem akceleracji oraz

działalnością Akceleratora oraz zobowiązuje

się do złożenia stosownego oświadczenia

umożliwiającego Akceleratorowi korzystanie

z tak udzielonej licencji.

2. Na potrzeby prowadzenia działań
informacyjnych i komunikacyjnych, w tym w

social mediach, Aplikujący zobowiązany jest

uczestniczyć w promocji Projektu Poland

Prize by Accelpoint.

§ 10 [Promotion]

1. When submitting the Applications, the

Applicant gives the consent for the

Accelerator to use the trade mark,

logo, word mark, figurative mark or

word and figurative mark of the

Applicant in marketing or information

materials related to or connected with

the Acceleration Program and

Accelerator’s activity, and undertakes

to submit a respective statement to

enable the Accelerator to use the

licence given in such a manner.

2. For the purposes of conducting

information and communication

actions, including in social media, the

Applicant is obliged to participate in

the promotion of the Poland Prize

Project by Accelpoint.

§ 11 [Postanowienia końcowe]

1. Akcelerator zastrzega możliwość
wprowadzania zmian w Regulaminie, z

zastrzeżeniem uzyskania zgody Agencji na

§ 11 [Final Provisions]

1. The Accelerator reserves the right to

amend the Terms and Conditions,

subject to consent of the Agency to
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wprowadzenie zmian oraz zachowania

procedury wprowadzania zmian określonej

poniżej.

2. W przypadku zaistnienia konieczności

wprowadzenia zmian w Regulaminie, po

uzyskaniu zgody Agencji, Akcelerator

zamieszcza na stronie internetowej

http://accelpoint.com/polandprize aktualną
treść Regulaminu oraz termin, od którego

stosuje się zmianę.

3. W przypadku stwierdzenia błędów

związanych z funkcjonowaniem platformy,

Aplikujący powinien dokonać zgłoszenia

błędów za pośrednictwem adresu e-mail:

hello@accelpoint.pl w terminie

nieprzekraczającym 24 godzin od

wystąpienia błędu.

4. Akcelerator kieruje całość korespondencji

dotyczącej przyjętego zgłoszenia błędu, w

tym

wynik rozpatrzenia zgłoszenia błędu, na

adres poczty elektronicznej wskazany przez

Aplikującego w zgłoszeniu błędu. Aplikujący

jest zobowiązany do wskazania adresu

poczty elektronicznej zapewniającego

skuteczną komunikację.

5. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia, o

którym mowa w ust. 3, możliwe jest jedynie

w przypadku, gdy problemy związane z

wadliwym funkcjonowaniem platformy nie

leżą po stronie Aplikującego.

6. W razie wystąpienia długotrwałych

problemów technicznych

uniemożliwiających składanie

Aplikacji za pomocą platformy, należy

stosować się do komunikatów przekazanych

przez Akcelerator.

7. Akcelerator zastrzega sobie możliwość:

1) anulowania naboru bez podania

przyczyny,

2) zmiany liczby planowanych naborów,

zakończenia naboru bez

rozstrzygnięcia, zmian Partnera

introduce the amendments and

satisfaction of the amendment

procedure referred to below.

2. If it is necessary to amend the Terms

and Conditions, having obtained the

consent of the Agency, the Accelerator

will publish the updated Terms and

Conditions and their effective date on

the website

http://accelpoint.com/polandprize.

3. If the Applicant detects any errors

connected with operation of the

platform, the Applicant should report

such errors via e-mail

hello@accelpoint.pl no later than 24

hours from occurrence of the error.

4. The Accelerator will refer the entire

correspondence related to the

accepted error report, including

the result of considering the error

report, to the e-mail address stated by

the Applicant in the error report. The

Applicant is obliged to state the e-mail

address ensuring effective

communication.

5. The report referred to in clause 3 may

be considered positively only where

issues connected with defective

operation of the platform are not

attributable to the Applicant.

6. In the case of long-term technical

problems which prevent submission

of the Applications by means of the

platform, the Applicant should follow

directions of the Accelerator.

7. The Accelerator reserves the right to:

1) cancel the call without providing

the cause,

2) change the number of planned

calls, end the call without

decision, change the Business

Partner, end the call and leave

the Application without
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Biznesowego, zakończenia naboru i

pozostawienia Aplikacji bez oceny, a

także przedłużenia naboru lub jego

skrócenia w uzasadnionych

przypadkach,

3) procedowania, w uzasadnionych

przypadkach, projektów poza

poszczególnymi rundami naborów, przy

czym postępowanie takie nie wymaga

ogłoszenia przez Akcelerator naboru -

pozostałe zasady dotyczące procesu

oceny stosuje się bez zmian,

4) wyłączenia Startupu z Projektu Poland

Prize by Accelpoint w przypadku

niestosowania się do modelu

współpracy lub braku komunikacji z

Akceleratorem zgodnie z

postanowieniami Umowy

Akceleracyjnej.

W powyższych przypadkach Aplikującemu nie

przysługuje prawo wystąpienia z roszczeniem o

odszkodowanie lub wypłaty grantu.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym

Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z

dniem publikacji.

evaluation, as well as to extend or

shorten the call in justified cases,

3) proceed, in justified cases,

projects beyond respective call

rounds, whereby in such event

the Accelerator is not obliged to

announce a call – the other terms

regulating the evaluation process

are applied without any changes,

4) exclude the Startup from the

Poland Prize Project by Accelpoint

where it fails to comply with the

cooperation model or fails to

communicate with the

Accelerator in line with the

provisions of the Acceleration

Agreement.

In the foregoing cases the Applicant is not

entitled to seek claim for damages or grant.

8. Any matters not regulated in these

Terms and Conditions are governed by

the relevant provisions of Polish law.

9. These Terms and Conditions become

effective as at the date of issue.
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