
 

1.3.1. FAQ  

1. Kto ma prawo do dysponowania danymi zdeponowanymi w Data Center? Kto jest 
właścicielem, kto i w jaki sposób nimi zarządza? 

Dysponentem, właścicielem oraz zarządzającym danymi zdeponowanymi w Data Center jest 
właściciel danych tj. podmiot który skorzysta z usług (np. hostingu) na podstawie stosownej umowy. 
PPNT realizując swoje usługi hostingu zawiera z administratorem danych umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, w której zawarte są informacje jakiego rodzaju dane są 
przetwarzane i w jaki sposób, zgodnie z RODO. W przypadku umów kolokacji serwerów należących 
do klienta nie dochodzi do czynności przetwarzania danych, a kadra DataCenter nie ma żadnego 
dostępu do danych na kolokowanym serwerze, zatem zawarcie umowy powierzenia przetwarzania 
nie jest konieczne. 

 

2. Czy jest ktoś, kto może merytorycznie wesprzeć zespół doradztwem w obszarze IT? 

Zakres usług realizowanych w ramach Programu InQbacji będzie każdorazowo precyzyjnie określany 
we współpracy z Mentorem. Usługi te mogą być świadczone przez PPNT jak również przed podmioty 
zewnętrzne i mogą to być np. usługi doradcze w zakresie projektowania infrastruktury IT 

 

3. Czy jedna firma może zgłosić do programu więcej niż jeden pomysł? 

Tak. Regulamin udziału w Programie InQbacji nie określa maksymalnej liczby zgłaszanych 
pomysłów.  

 

4. Czy biorąc udział w Programie InQbacji można aplikować o dofinansowanie z innych źródeł?  

Tak. Udział Beneficjenta Ostatecznego w Programie InQbacji PPNT nie wyklucza możliwości 
aplikowania o dofinansowanie z innych źródeł.   

 

5. Czy biorąc udział w Programie InQbacji można brać udział w innych programach 
akceleracyjnych i inkubacyjnych? 

W Programie InQbacji mogą wziąć udziału firmy, które wcześniej nie skorzystały ze wsparcia PPNT. 
W Regulaminie oraz Umowie nie ma zapisów, które uniemożliwiają udział Beneficjenta 
Ostatecznego w innych programach. Zapisy takie mogą pojawić się jednak w dokumentach 
instytucji, które realizują programy akceleracyjne czy inkubacyjne.  

 

6. Czy w ramach wsparcia oferowanego w Programie InQbacji można finansować wejściówki i 
wyjazdy na konferencje itp.? 

Niestety nie. Koszt wejściówek oraz wyjazdów np. na konferencje nie jest kosztem kwalifikowanym 
w Programie InQbacji PPNT. Szczegółowy zakres wsparcia określony został w Umowie w § 7 Usługi.    



 

 

7. Czy, aby dostać maksymalną liczbę punktów (10 pkt) w kryterium „5.1 Co najmniej 2-osbowa 
struktura właścicielska” należy mieć utworzoną spółkę cywilną/z o.o. , czy wystarczy tylko 
oświadczenie, że w momencie dostania się do projektu taka spółka zostanie utworzona? 

Na etapie aplikowania wystarczy stosowne oświadczenie. Weryfikacja nastąpi w momencie 
podpisania umowy (aby ją podpisać i tym samym rozpocząć udział w projekcie należy mieć 
zarejestrowana działalność gospodarczą – wpis do CEIDG lub KRS (akceptowalne są spółki w 
organizacji). We wniosku, zgodnie ze stanem faktycznym, należy opisać posiadaną (dotyczy 
podmiotów, które już funkcjonują) lub planowaną strukturę właścicielską. 

 

8. PKD główne firmy musi wpisywać się w KIS dla Wielkopolski i być z branży chemicznej lub 
biotechnologicznej lub ICT? 

Zgodnie z Regulaminem, PKD projektu musi wpisywać się w KIS dla Wielkopolski – jest to warunek 
formalny udziału w naszym projekcie. Kryteria premiujące (dodatkowe punkty w ocenie 
merytorycznej) można uzyskać jeśli firma będzie działała w jednej z 3 tj. branży chemicznej lub 
biotechnologicznej lub ICT. Informacje na temat branży w której funkcjonuje lub zamierza 
funkcjonować Uczestnik należy przedstawić w stosownym punkcie wniosku. 

 

9. Czy, aby dostać maksymalną liczbę punktów (10 pkt) w kryterium „5.1 Co najmniej 2-
osobowa struktura właścicielska” należy mieć utworzoną spółkę cywilną/z o.o., czy wystarczy 
tylko oświadczenie, że w momencie dostania się do projektu taka spółka zostanie 
utworzona? 

Tak, wystarczy oświadczenie na etapie aplikowania. Dwuosobowa struktura właścicielska będzie 
weryfikowana przed podpisaniem umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności deklarowanej 
struktury z faktyczną umowa może nie zostać podpisana. Zespół, w skład którego wchodzą osoba 
prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i pełnomocnik, nie wypełnia kryterium 5.1. 
„Co najmniej 2-osobowa struktura właścicielska” 

 

10. Czy do wniosku można dodać załączniki – wykresy, grafiki, tabele odnoszące się do punktów 
opisowych? 

Tak, można. Formularz w wersji elektronicznej daje możliwość dołączenia maksymalnie trzech 
plików. 

 

11. Czy można zaplanować usługi grafika do zaprojektowania finalnego designu innowacyjnego 
produktu w ramach wsparcia? Jeśli tak, to do której puli ten koszt zaliczyć?  

Tak, tego typu usługi mogą wejść w zakres usług specjalistycznych. 

 



 

12. Czy planując zakup np. laptopa, do wniosku należy wpisać konkretny model za konkretną 
cenę i czy potem trzeba będzie kupić ten konkretny model, czy będzie można później 
ewentualnie zmienić? 

We wniosku istotne jest podanie informacji o szacunkowej wartości sprzętu, uzasadnienie 
konieczności zakupu i sposobu wykorzystania go do realizacji projektu biznesowego. Wiążąca 
specyfikacja sprzętu będzie wymagana na etapie podpisywania umowy i opracowywania 
Indywidualnego Planu InQbacji. 

 

 

 


