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Regulamin naboru i oceny wniosków projektu „Inicjowanie działalności innowacyjnej w
perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki”
przyjęty Uchwałą z dnia 25.04.2014 roku Zarządu Spółki EGC Seed Capital spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
§1
Informacje ogólne
1. Podmiotem realizującym projekt jest EGC Seed Capital spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością zwany dalej „Funduszem”.
2. Adres biura projektu: EGC Seed Capital sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź,
tel.: 42 2505358, fax: 42 2505371, E-mail: projekty@egcseedcapital.pl, adres www:
egcseedcapital.pl.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, Działanie 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
§2
Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Inicjowanie działalności innowacyjnej
w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki” realizowany przez R&D Project
sp. z o.o. w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
2. Pomyśle – należy przez to rozumieć pomysł innowacyjny, którego realizacja będzie
skutkować wdrożeniem nowości do praktyki gospodarczej: nowego lub znacząco
ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu,
marketingu lub organizacji.
3. Pomysłodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną (bądź grupę
osób), która jest właścicielem lub współwłaścicielem zgłaszanego pomysłu
innowacyjnego lub uprawnionym pełnomocnikiem właściciela/-i.
4. Przedsięwzięciu innowacyjnym – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie mające na
celu realizację pomysłu innowacyjnego, w określonym czasie, z użyciem niezbędnych
zasobów specjalistycznych i finansowych.
5. Koinwestorze – należy rozumieć jako Satus Venture Sp. z o.o. – sp.k. – Fundusz
Kapitału Zalążkowego Spółka Akcyjna lub innego inwestora prywatnego.
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6. Komitecie Inwestycyjnym (KI) – należy przez to rozumieć czteroosobowy Komitet
Inwestycyjny powołany przez Fundusz oraz Satus Venture Sp. z o.o. – sp.k. – Fundusz
Kapitału Zalążkowego Spółka Akcyjna.
7. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć osobę będącą Członkiem KI powołaną
na Przewodniczącego z ramienia Funduszu.
8. Etapie Preinkubacji – należy przez to rozumieć pierwszy etap wspierania przez
Fundusz innowacyjnych przedsięwzięć. Na tym etapie Fundusz zaoferuje wstępnie
wyselekcjonowanym pomysłodawcom szeroki wachlarz usług doradczych (m.in.
badania techniczne, analizy rynku, opracowanie biznesplanu etc.).
9. Formularzu Zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć kwestionariusz, którego
wypełnienie przez Pomysłodawcę będzie warunkiem przyjęcia Pomysłu do oceny.
§3
Głosowanie Komitetu Inwestycyjnego
1. Komitet Inwestycyjny zatwierdza uchwały większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.
2. Członkowie Komitetu Inwestycyjnego mogą brać udział w podejmowaniu uchwał KI
oddając swój głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość. KI podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w
głosowaniu Członków KI oddaje swój głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres wskazany przez Przewodniczącego lub faksem na
wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod
głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za czy
przeciw uchwale.
3. Uchwały podjęte w tym trybie wraz ze wskazaniem sposobu głosowania zostają
przedstawione na najbliższym posiedzeniu KI i w formie załącznika dołączane są do
protokołu z tego posiedzenia oraz podpisywane przez wszystkich obecnych na
posiedzeniu Członków KI, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały, chyba że
zostały podpisane wcześniej. Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem oraz
pozostała korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego
protokołu; materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.
§4
Procedura zgłaszania pomysłów
1. Zgłoszenia pomysłu innowacyjnego może dokonać wyłącznie Pomysłodawca.
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2. Pomysłodawca chcący wziąć udział w Projekcie zobowiązany jest do dokonania
zgłoszenia pomysłu. Zgłoszenie można dokonać na dwa sposoby:
a) Poprzez dostarczenie do siedziby biura projektu osobiście, bądź za pomocą poczty
tradycyjnej. Wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego wraz z
podpisanymi oświadczeniami stanowiącymi integralną część Formularza.
Formularz i Oświadczenia dostępne są na stronie www.egcseedcapital.
b) Poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w formie elektronicznej,
dostępnego na stronie www.egcseedcapital.
3. Po otrzymaniu Formularza, pracownicy Funduszu przeprowadzą wstępną ocenę
Pomysłu.
4. Decyzje o zakwalifikowaniu Pomysłu do Etapu Preinkubacji podejmuje Komitet
Inwestycyjny.
5. W przypadku wątpliwości Komitet Inwestycyjny może zwrócić się do Pomysłodawcy o
dodatkowe informacje w formie pisemnej, zaprosić go na spotkanie lub zasięgać
pomocy zewnętrznych ekspertów.
6. Powodem negatywnej oceny Pomysłu na tym etapie może być jedynie:
a. złożenie niekompletnie wypełnionego Formularza i nie uzupełnienie
braków w ciągu 7 dni od dnia wezwania Pomysłodawcy,
b. odmowa Pomysłodawcy podpisania oświadczeń w Formularzu,
c. pomysł dotyczy działalności wykluczonej z możliwości uzyskania
dofinansowania, wymienionej w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 07 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr
68, poz. 414 z późn.zm.),
d. pomysł nie nosi znamion wymaganej innowacyjności,
e. przedstawione informacje o pomyśle nie dają podstawy do uznania
pomysłu za zasadny do komercjalizacji.
c) W przypadku pozytywnej oceny pomysłu, zostaną one zakwalifikowane uchwałą
Komitetu Inwestycyjnego do Etapu Preinkubacji.
d) Po zakończeniu oceny Pomysłu, Pomysłodawcy uzyskują decyzję Komitetu
Inwestycyjnego odnośnie zakwalifikowania do Etapu Preinkubacji. Od decyzji
Komitetu nie przysługuje odwołanie.
Pomysłodawców, których Pomysły zostały zakwalifikowane do Etapu Preinkubacji,
Fundusz zaprasza do dalszej współpracy w trybie indywidualnym.
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§5
Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Fundusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Pomysłów. Zachowanie w tajemnicy oznacza jednak możliwość ujawnienia tych
informacji pracownikom Inwestora i innym osobom fizycznym lub prawnym
zaangażowanym w ocenę pomysłu, po poinformowaniu tych osób o poufnym
charakterze przekazywanych informacji i zobowiązaniu ich do zachowania poufności.
2. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji dostępnych publicznie,
uzyskanych niezależnie z innych źródeł, co do których uzyskano pisemną zgodę
Pomysłodawcy na ich ujawnienie, oraz których ujawnienie może być wymagane na
podstawie przepisów prawa.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wszelkie dane osobowe zgromadzone w ramach działalności Funduszu będą
przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), nie będą one w żadnym wypadku ani w
żadnej formie ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.
§7
Spory
1. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszego Regulaminu Strony
poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla Funduszu.
§8
Możliwości zmiany regulaminu
1. Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu naboru i oceny wniosków
projektu „Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach
polskiej gospodarki”.
2. W przypadku zmiany regulaminu, po akceptacji wprowadzonych zmian przez
Instytucję Wdrażającą – Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusz
zobowiązuje się do poinformowania pocztą elektroniczną wszystkich
Pomysłodawców, biorących udział w procesie inwestycyjnym o wprowadzonych
zmianach.
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