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„InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii
i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”

organizowanego przez fundację pod firmą

Fundacja
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z siedzibą
w Poznaniu

V edycja

Obowiązuje od dnia:

27/01/2020 roku.
Wersja:
_V.3.0_

§ 1.
[Definicje]
1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie pisane
z wielkich liter winny być interpretowane wyłącznie tak, jak zostały one w nim
zdefiniowane.
2. Przez następujące pojęcia należy rozumieć:
a) Regulamin – niniejszy regulamin V edycji Konkursu;
b) Dzień Roboczy – każdy dzień w roku kalendarzowym, z wyjątkiem sobót oraz
dni ustawowo uznanych za wolne od pracy;
c) PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie,
agencja rządowa podlegająca Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;
d) Konkurs – V edycja organizowanego przez Fundację UAM konkurs: „InQbacja
i wsparcie
kapitałowe
dla
biotechnologii,
chemii
i technologii
informatycznych oraz komunikacyjnych” finansowany przez Unię Europejską
w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej PO IG;
e) Fundacja UAM – fundacja pod firmą Fundacja Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (kod pocztowy: 61–612), przy ul. Rubież 46, wpisana
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000052045, której akta rejestrowe przechowywane są
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) 7810002075 oraz
numerem REGON 631509229;
f) Uczestnik – osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, uczelnie publiczne lub
uczelnie niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018
roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85)
oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, spełniające kryteria
formalne, o których mowa w postanowieniu § 4 Regulaminu, biorące udział
w Konkursie samodzielnie lub jako zespół;
g) Pomysł – jakiekolwiek rozwiązanie z dziedziny biotechnologii lub chemii lub
technologii informatycznych albo komunikacyjnych zakładające zastosowanie
innowacyjnych rozwiązań, do którego odpowiednie ze względu na jego
charakter prawa przysługują Uczestnikowi, zgłoszone w Konkursie w celu
wykorzystania go przez Uczestnika do prowadzenia działalności gospodarczej
w ramach Spółki Celowej;
h) Inwestor Zewnętrzny – wskazana przez Fundację UAM osoba trzecia
zainteresowana przystąpieniem do danej Spółki Celowej;
i) Formularz Zgłoszeniowy – formularz, którego wzorzec stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu, składany przez Uczestnika, zgodnie z wymogami opisanymi
w postanowieniu § 6 Regulaminu, na znak przystąpienia do Konkursu;
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j) Deklaracja Braku Powiązań – oświadczenie, którego wzorzec stanowi
Załącznik nr 2 do Regulaminu, składane wraz z Formularzem Zgłoszeniowym
przez Uczestnika, zgodnie z wymogami opisanymi w postanowieniu § 6
Regulaminu, na znak przystąpienia do Konkursu;
k) Komitet Inwestycyjny – zespół Ekspertów powołany przez Fundację UAM do
rozstrzygnięcia Konkursu;
l) Koordynator – osoba przydzielona przez Fundację UAM danemu Uczestnikowi,
do obowiązków której należy merytoryczne wsparcie danego Uczestnika
i koordynowanie realizacji zadań w ramach drugiego etapu Konkursu –
preinkubacja oraz udzielenie Komitetowi Inwestycyjnemu rekomendacji co do
zasadności zawarcia z tym Uczestnikiem Umowy Inwestycyjnej;
m) Ekspert – wskazana przez Fundację UAM osoba fizyczna lub prawna
dysponująca wiedzą ekspercką z danej dziedziny;
n) Umowa Preinkubacji – umowa, której wzorzec stanowi Załącznik nr 3 do
Regulaminu, zawarta pomiędzy Uczestnikiem wytypowanym przez Komitet
Inwestycyjny a Fundacją UAM, której przedmiotem jest ustalenie praw
i obowiązków związanych z udziałem Uczestnika w drugim etapie Konkursu –
preinkubacji;
o) Umowa Inwestycyjna – umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem
wytypowanym przez Komitet Inwestycyjny a Fundacją UAM lub Inwestorem
Zewnętrznym, której przedmiotem jest ustalenie praw i obowiązków
związanych z wejściem stron tej umowy do Spółki Celowej lub
dokapitalizowaniem Spółki Celowej;
p) Spółka Celowa – spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, z siedzibą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, regulowana właściwymi przepisami ustawy z dnia 15
września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz.
505, z późn. zm.), zawiązana przez Uczestnika oraz Fundację UAM lub osobę
Inwestora Zewnętrznego w celu komercyjnego wykorzystania Pomysłu danego
Uczestnika w wyniku wykonania Umowy Inwestycyjnej;
q) ZIK – Zespół Inwestycji Kapitałowych, wydzielona organizacyjnie z Fundacji
UAM jednostka, do zadań której należy między innymi obsługa Konkursu.
3. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu służą wyłącznie
wygodzie korzystania z egzemplarza Regulaminu.
§ 2.
[Przedmiot Regulaminu]
Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków organizacji Konkursu oraz
udziału w Konkursie.
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§ 3.
[Poufność i bezstronność]
Fundacja UAM udostępni informacje dotyczące Uczestników, w tym
w szczególności, choć nie wyłącznie, dotyczące Pomysłów, które uzyska
w związku z Konkursem, wyłącznie osobom zaangażowanym przez Fundację UAM
do realizacji zadań w ramach Konkursu.
Fundacja UAM zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji
dotyczących Pomysłu oraz do przekazywania ich na zewnątrz wyłącznie
Ekspertom, jednakże pod warunkiem, że Fundacja UAM zobowiąże danego
Eksperta do zachowania przekazanych mu informacji dotyczących Pomysłu
w poufności oraz do wykorzystania ich wyłącznie w celu realizacji przez Eksperta
obowiązków powierzonych mu w ramach Konkursu.
Fundacja UAM powoła w skład Komitetu Inwestycyjnego Ekspertów będących
osobami fizycznymi, dających rękojmię bezstronnego rozstrzygnięcia Konkursu
w oparciu o fachową wiedzę i doświadczenie.
Wyłączone z pełnienia obowiązków Eksperta są te osoby, które były, są lub będą
co najmniej do chwili wytypowania przez Komitet Inwestycyjny Uczestników,
z którymi zawarta zostanie Umowa Inwestycyjna:
a) w I (słownie: pierwszej) lub II (słownie: drugiej) grupie podatkowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od
spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1813, z późn. zm.) wobec
któregokolwiek Uczestnika, lub
b) stroną jakichkolwiek umów lub adresatem jakichkolwiek obowiązków
wynikających z jakichkolwiek innych aktów prawnych, których wykonanie
uniemożliwia lub choćby tylko utrudnia realizację przez danego Eksperta
w sposób bezstronny obowiązków powierzonych mu przez Fundację UAM jako
Ekspertowi, w szczególności, choć nie wyłącznie, dokonanie bezstronnego
rozstrzygnięcia Konkursu, oraz
c) w I (słownie: pierwszej) lub II (słownie: drugiej) grupie podatkowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od
spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.1813, z późn. zm.) wobec
osób będących stroną jakichkolwiek umów lub adresatem jakichkolwiek
obowiązków wynikających z jakichkolwiek innych aktów prawnych, których
wykonanie uniemożliwia lub choćby tylko utrudnia realizację przez danego
Eksperta w sposób bezstronny obowiązków powierzonych mu przez Fundację
UAM jako Ekspertowi, w szczególności, choć nie wyłącznie, dokonanie
bezstronnego rozstrzygnięcia Konkursu, lub
d) pełnomocnikiem lub doradcą poza Konkursem któregokolwiek Uczestnika.
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5. Wszelkie materiały wydane Fundacji UAM w ramach Konkursu, w tym także
zgłoszenie udziału w Konkursie przez Uczestników, będą archiwizowane przez
Fundację UAM przez okres niezbędny do należytego wykonywania obowiązków
kontrolnych wobec PARP, zaś po jego upływie niezwłocznie zostaną one
komisyjnie zniszczone przez Fundację UAM.
§ 4.
[Uczestnicy]
1. Warunkiem formalnym udziału w Konkursie jest:
a) prawidłowe, zgodnie z postanowieniem § 6 Regulaminu, zgłoszenie udziału
w Konkursie, oraz
b) brak przesłanek wyłączających możliwość bycia Uczestnikiem, o których
mowa w ust. 2 lub 3 poniżej, oraz
c) zgłoszenie Pomysłu z obszarów działalności związanych z biotechnologią,
chemią,
technologiami
informatycznymi
oraz
komunikacyjnymi,
zakładającego zastosowanie w tych sektorach innowacyjnych rozwiązań, oraz
d) zgłoszenie Pomysłu w celu komercyjnego wykorzystania Pomysłu Uczestnika
w wyniku wykonania Umowy Inwestycyjnej.
2. Uczestnikiem nie może być:
a) osoba fizyczna skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego za
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.
1950, z późn. zm.) lub za umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny
skarbowy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 19), lub
b) podmiot postawiony w stan likwidacji lub upadłości lub ukarany prawomocnym
wyrokiem Sądu Powszechnego za umyślne przestępstwo skarbowe w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny
skarbowy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 19), lub
c) podmiot posiadający wymagalne zobowiązanie wobec Skarbu Państwa,
d) osoba, którą prawomocnym wyrokiem Sądu pozbawiono prawa wykonywania
działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej,
lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej,
reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa
państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.
3. Bez odrębnej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody PARP, Uczestnikiem nie
może być osoba, która:
a) brała udział w przygotowaniu wniosku Fundacji UAM do PARP
o dofinansowanie projektu, w ramach którego zorganizowano Konkurs, lub
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b) jest lub była w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia Formularza
Zgłoszeniowego związana stosunkiem pracy z Fundacją UAM, lub
c) świadczy lub w okresie 3 (słownie: trzech) lat poprzedzających dzień
złożenia Formularza Zgłoszeniowego świadczyła jakiekolwiek czynności
na podstawie stosunków cywilnoprawnych na rzecz Fundacji UAM,
d) jest lub w okresie 3 (słownie: trzech) lat poprzedzających dzień złożenia
Formularza Zgłoszeniowego była członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych Fundacji UAM,
e) pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub związania z tytułu przysposobienia,
opieki, kurateli z pracownikami Fundacji UAM.
Z wnioskiem do PARP o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, zwraca
się Fundacja UAM z własnej inicjatywy lub na umotywowany, pisemny pod
rygorem nieważności, wniosek zainteresowanej osoby.
Uczestnik zobowiązany jest na każdym etapie Konkursu, na którym bierze w nim
udział, do aktywnego działania i należytego zaangażowania w realizowane
w ramach Konkursu lub w związku z nim zadania, w tym także, choć nie wyłącznie
do odbywania spotkań z Koordynatorem, Komitetem Inwestycyjnym lub innymi
Ekspertami wskazanymi przez Fundację UAM oraz do udzielania im wszelkich
wyjaśnień niezbędnych ich zdaniem do prawidłowej oceny Pomysłu zgłoszonego
do Konkursu przez danego Uczestnika.
Z chwilą, gdy dany Uczestnik przestanie w trakcie Konkursu spełniać odpowiednie
warunki formalne, o których mowa w ust. 1 powyżej, traci ze swojej winy prawo
do dalszego udziału w Konkursie.
Z chwilą, gdy dany Uczestnik, pomimo uprzedniego upomnienia, nie będzie
wykonywał lub będzie wykonywał nienależycie obowiązki, o których mowa
w ust. 5 powyżej, Fundacja UAM zastrzega sobie prawo do wykluczenia
Uczestnika z udziału w Konkursie, i to bez względu na etap Konkursu.
Postanowienie ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
W przypadku, gdy w toku Konkursu okaże się, iż Uczestnik, który zgłosił dany
Pomysł, nie jest wyłącznie do niego uprawnionym, Fundacja UAM zastrzega sobie
prawo do zezwolenia uprawnionemu lub współuprawnionemu podmiotowi na
wstąpienie do Konkursu na danym jego etapie, nie później jednak niż przed
zawarciem Umowy Inwestycyjnej.
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§ 5.
[Konkurs]
1. Celem Konkursu jest wybranie Uczestników zamierzających realizować lub
realizujących w oparciu o posiadane lub współposiadane prawa własności
intelektualnej innowacyjne przedsięwzięcia z dziedziny biotechnologii, chemii
lub technologii informatycznych oraz komunikacyjnych, które w ocenie Komitetu
Inwestycyjnego uznane zostaną za najlepiej rokujące pod względem potencjału
rozwoju, innowacyjności lub zyskowności.
2. Konkurs podzielony jest na 3 (słownie: trzy) następujące po sobie etapy:
a) rekrutacja – w ramach której odbywa się nabór Uczestników do Konkursu oraz
wstępna ocena merytoryczna Pomysłów dokonywana przez Komitet
Inwestycyjny w oparciu o informacje zawarte w Formularzach
Zgłoszeniowych, jak również informacje uzyskane podczas spotkań
z Uczestnikami, o których mowa w postanowieniu § 8 ust. 2 Regulaminu, jeżeli
zostaną one przeprowadzone;
b) preinkubacja – składająca się fazy doradczej oraz, w zależności od decyzji
Komitetu Inwestycyjnego podjętej ze względu na specyfikę lub dziedzinę
Pomysłu, także z fazy laboratoryjnej lub fazy walidacji;
c) inkubacja – w ramach której Fundacja UAM zaangażuje się kapitałowo
w Spółkę Celową.
3. W pierwszym etapie Konkursu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) powyżej,
uczestniczą wszyscy Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział zgodnie
z postanowieniem § 6 Regulaminu, zaś w kolejnych etapach Konkursu wyłącznie
ci z Uczestników, którzy spełniają kryteria formalne oraz zostaną do danego
etapu zakwalifikowani przez Komitet Inwestycyjny.

1.

2.

3.

4.

§ 6.
[Zgłoszenie udziału w Konkursie]
Nabór Uczestników do Konkursu ogłoszony zostanie przez Fundację UAM poprzez
opublikowane stosownego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem:
www.ppnt.poznan.pl/o-nas/inwestycje-kapitalowe.
Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie się Uczestnika przy użyciu
Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w sieci Internet pod adresem:
www.ppnt.poznan.pl/o-nas/inwestycje-kapitalowe.
Formularz Zgłoszeniowy musi zostać wypełniony w języku polskim, odpowiednimi
i prawdziwymi informacjami w każdej z przewidzianych do uzupełnienia rubryk,
a następnie zaakceptowany przez Uczestnika, co spowoduje przesłanie go
w wersji elektronicznej Fundacji UAM.
Uczestnik musi utrwalić w formie wydruków, a następnie podpisać odręcznym
pełnym podpisem w przeznaczonych do tego miejscach:
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a) prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem
(Załącznik nr 1), oraz
b) prawidłowo wypełnioną Deklarację Braku Powiązań (Załącznik nr 2).
5. Prawidłowo sporządzone dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, muszą
zostać doręczone na adres wskazany w postanowieniu § 18 ust. 3 Regulaminu,
przy czym za dzień doręczenia uznaje się dzień, w którym zostaną one faktycznie
doręczone na ten adres, nie zaś dzień, w którym zostanie nadany list polecony
lub jakikolwiek inny rodzaj przesyłki zawierającej te dokumenty.
6. Termin składania zgłoszeń udziału w Konkursie, w sposób o którym mowa
odpowiednio w ust. 2 powyżej i w ust. 5 powyżej, upływa z chwilą wskazaną
w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru Uczestników do Konkursu, o którym mowa
w postanowieniu ust. 1 powyżej.
7. Przesłanie Fundacji UAM Formularza Zgłoszeniowego, także w wersji
elektronicznej, stanowi znak tego, że dany Uczestnik akceptuje w całości i bez
jakichkolwiek zastrzeżeń:
a) zasady Konkursu określone w Regulaminie, oraz
b) treść Umowy Preinkubacji.

1.

2.
3.

4.

§ 7.
[Ocena formalna zgłoszeń]
Każde ze zgłoszeń nadesłanych w ramach pierwszego etapu Konkursu – rekrutacja,
poddane zostanie ocenie formalnej w celu ustalenia, czy spełnia ono łącznie
wszystkie kryteria formalne, o których mowa w postanowieniu § 4 ust. 1
Regulaminu.
Oceny formalnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, dokonuje ZIK.
Fundacja UAM może wezwać poszczególne osoby do złożenia określonych
wyjaśnień lub do usunięcia określonych przeszkód formalnych w zakwalifikowaniu
zgłoszenia danego Uczestnika do Konkursu, zakreślając do tego celu odpowiedni
termin, nie dłuższy jednak niż 7 (słownie: siedem) dni.
W przypadku, gdy dane zgłoszenie lub osoba zgłaszająca je nie będzie spełniać
warunków formalnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, albo gdy przeszkody
formalne w zakwalifikowaniu danej osoby jako Uczestnika nie zostaną usunięte
w zakreślonym do tego przez Fundację UAM terminie, pozostanie ono bez
dalszego biegu, co oznacza, iż zgłaszająca je osoba nie została zakwalifikowana
do Konkursu.
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1.

2.

3.
4.

§ 8.
[Ocena merytoryczna zgłoszeń]
Zgłoszenia do Konkursu wszystkich zakwalifikowanych Uczestników poddane
zostaną ocenie merytorycznej Komitetu Inwestycyjnego pod kątem:
a) innowacyjności Pomysłu,
b) wykonalności Pomysłu,
c) uzasadnienia rynkowego Pomysłu,
d) potencjału inwestycyjnego Pomysłu,
e) kompetencji Uczestników przydatnych do realizacji Pomysłu.
W ramach wstępnej oceny merytorycznej poszczególnych zgłoszeń do Konkursu
poszczególni albo wszyscy Uczestnicy mogą zostać zobowiązani do udziału
w spotkaniu w celu uzyskania dodatkowych informacji o:
a) biorących w nich udział Uczestnikach, w tym także o ich predyspozycjach do
prowadzenia działalności gospodarczej lub do zarządzania przedsiębiorstwem,
lub o ich wiedzy merytorycznej lub doświadczeniach z tego zakresu,
b) Pomysłach zgłoszonych przez tych Uczestników,
c) wizji działania Spółki Celowej, którą Uczestnicy mieliby zawiązać się
z Fundacją UAM.
Uczestników do udziału w spotkaniach, o których mowa w ust. 2 powyżej, wybiera
Komitet Inwestycyjny według swego swobodnego uznania.
W spotkaniach, o których mowa w ust. 2 powyżej, uczestniczą z ramienia Fundacji
UAM zgodnie z decyzją Komitetu Inwestycyjnego:
a) wszyscy albo wybrani Członkowie Komitetu Inwestycyjnego, lub
b) wskazani do tego przez Komitet Inwestycyjny pracownicy ZIK, lub
c) wskazane przez Komitet Inwestycyjny osoby trzecie.

§ 9.
[Kwalifikacja do preinkubacji]
1. W wyniku przeprowadzonej przez Komitet Inwestycyjny wstępnej oceny
merytorycznej zakwalifikowanych do Konkursu zgłoszeń oraz spotkań, o których
mowa w postanowieniu § 8 ust. 2 Regulaminu, wytypowani zostaną Uczestnicy,
których Pomysły w ocenie Komitetu Inwestycyjnego w największym stopniu
rokują na powodzenie Spółki Celowej i którzy w związku z tym zakwalifikowani
zostaną do udziału w drugim etapie Konkursu - preinkubacji.
2. Wybór Uczestników, którzy zakwalifikowani zostaną do udziału w drugim etapie
Konkursu – preinkubacji, nastąpi w terminie wskazanym na stronie internetowej
pod adresem: www.ppnt.poznan.pl/o-nas/inwestycje-kapitalowe.
3. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Konkursie zostaną niezwłocznie
powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres
wskazany przez danego Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym albo na ostatni
prawidłowo zgłoszony przez Uczestnika adres poczty elektronicznej
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o zakwalifikowaniu ich bądź o niezakwalifikowaniu ich do drugiego etapu
Konkursu - preinkubacji.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

§ 10.
[Umowa Preinkubacji]
Warunkiem dalszego udziału w Konkursie Uczestnika zakwalifikowanego do
udziału w drugim etapie Konkursu – preinkubacji, jest zawarcie przez niego
Umowy Preinkubacji w terminie wskazanym przez Fundację UAM.
Fundacja UAM publikuje wzór Umowy Preinkubacji na stronie internetowej pod
adresem: www.ppnt.poznan.pl/o-nas/inwestycje-kapitalowe.
Umowa Preinkubacji nie podlega negocjacjom.
Na zabezpieczenie należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy
Preinkubacji lub roszczeń Fundacji UAM, w szczególności związanych ze
złożeniem przez Uczestnika nieprawdziwych, choćby tylko w części, zapewnień,
o których mowa w postanowieniu § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu lub w postanowieniu
§ 2 Umowy Preinkubacji, Uczestnik składa Fundacji UAM w chwili zawarcia Umowy
Preinkubacji gwarancyjny weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
upoważniającą Fundację UAM do wypełnienia go do kwoty 60.000,00 (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, co odpowiada sumie wszystkich rodzajów
kar umownych przewidzianych Umową Preinkubacji.
Weksel, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zostanie według wyboru Fundacji UAM
zwrócony Uczestnikowi albo zniszczony komisyjnie przez Fundację UAM,
w przypadku, gdy:
a) Fundacja UAM zawrze Umowę Inwestycyjną z danym Uczestnikiem - z chwilą
zawarcia Umowy Inwestycyjnej, albo
b) Fundacja UAM nie zawrze Umowy Inwestycyjnej z danym Uczestnikiem - nie
później niż po upływie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia wytypowania
ostatniego z Uczestników do udziału w trzecim etapie Konkursu – inkubacji,
zgodnie z postanowieniem § 13 ust. 1 Regulaminu.
Zwrot weksla nastąpi w przypadku, o który mowa w postanowieniu:
a) ust. 5 pkt a) powyżej – do rąk Uczestnika, za pokwitowaniem;
b) ust. 5 pkt b) powyżej – za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej wysłanej na
adres wskazany przez danego Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym albo
na ostatni prawidłowo zgłoszony przez Uczestnika adres do doręczeń
tradycyjnej korespondencji.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

§ 11.
[Preinkubacja]
Każdemu z Uczestników, z którym zawarta zostanie Umowa Preinkubacji,
przydzielony zostanie Koordynator, który opracuje indywidualny harmonogram
preinkubacji.
Harmonogram preinkubacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie obejmował
działania w ramach fazy doradczej oraz, jeżeli taka będzie decyzja Komitetu
Inwestycyjnego podjęta ze względu na specyfikę lub dziedzinę Pomysłu, także
z fazy laboratoryjnej lub fazy walidacji, przy czym łączny czas przewidziany na
jego realizację będzie nie dłuższy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy od dnia zawarcia
Umowy Preinkubacji, jednakże ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
W ramach fazy doradczej opracowane przy wsparciu Ekspertów zostaną:
a) biznesplan zawierający: analizę rynku, model biznesowy, model finansowy
z wyceną, plan finansowy i plan rozwoju Spółki Celowej ze wskazaniem
kamieni milowych, oraz
b) analiza otoczenia patentowego Pomysłu.
W ramach fazy laboratoryjnej, jeżeli decyzją Komitetu Inwestycyjnego będzie
ona realizowana, przeprowadzone przy wsparciu Ekspertów zostanie
w laboratorium biotechnologicznym lub chemicznym badanie danego Pomysłu,
z którego raport przedstawiony zostanie Komitetowi Inwestycyjnemu.
W ramach fazy walidacji, jeżeli decyzją Komitetu Inwestycyjnego będzie ona
realizowana, przeprowadzona przy wsparciu Ekspertów zostanie weryfikacja
rynkowa Pomysłu, poparta ekspertyzą branżową lub spotkaniami z Ekspertem lub
potencjalnymi klientami lub oceną Pomysłu przez Eksperta lub potencjalnego
odbiorcę, z której raport przedstawiony zostanie Komitetowi Inwestycyjnemu.
Fundacja UAM ma prawo w każdym momencie drugiego etapu Konkursu –
preinkubacji, odstąpić od Umowy Preinkubacji, w przypadku, gdy:
a) którekolwiek z zapewnień Uczestnika złożonych w Umowie Preinkubacji,
okaże się nieprawdziwe, i to bez względu na stan wiedzy Uczestnika w chwili
składania go,
b) Uczestnik nie przestrzega, pomimo upomnienia, postanowień Regulaminu lub
Umowy Preinkubacji,
c) Koordynator będzie dysponował wiarygodnymi informacjami, w oparciu
o które powiadomi Komitet Inwestycyjny o zagrożeniu lub potencjalnym
zagrożeniu realizacji Pomysłu w ramach Spółki Celowej, w szczególności, choć
nie wyłącznie, ze względów prawnych lub ekonomicznych.
Fundacja UAM podejmuje decyzję o odstąpieniu od Umowy Preinkubacji na
wniosek Komitetu Inwestycyjnego.
Odstąpienie przez Fundację UAM od Umowy Preinkubacji jest równoznaczne
z wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie z przyczyn albo
z winy, w zależności od powodu odstąpienia, leżących po stronie Uczestnika.
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§ 12.
[Ocena wyników preinkubacji]
1. Oceniając wyniki preinkubacji Komitet Inwestycyjny będzie brał pod uwagę
w szczególności:
a) innowacyjność danego Pomysłu,
b) uzasadnienie rynkowe komercyjnego wykorzystania Pomysłu,
c) ocenę wykonalności Pomysłu,
d) ocenę zaangażowania i kompetencji Uczestników,
e) przewidywane wyniki ekonomiczne Spółki Celowej.
2. Komitet Inwestycyjny dokona oceny wyników preinkubacji w szczególności
w oparciu o:
a) biznesplan, o którym mowa w postanowieniu § 11 ust. 3 pkt a) Regulaminu,
b) raport z wyników badań laboratoryjnych, o którym mowa w postanowieniu
§ 11 ust. 4 Regulaminu, jeżeli zgodnie z decyzją Komitetu Inwestycyjnego
miały być one przeprowadzone w ramach fazy laboratoryjnej,
c) raport z wyników walidacji Pomysłu, o którym mowa w postanowieniu § 11
ust. 5 Regulaminu, jeżeli zgodnie z decyzją Komitetu Inwestycyjnego miała
być ona przeprowadzone w ramach fazy walidacji,
d) rekomendację ZIK, jeżeli zostanie ona wydana.
§ 13.
[Kwalifikacja do zawiązania Spółki Celowej]
1. W wyniku przeprowadzonej przez Komitet Inwestycyjny oceny wyników
preinkubacji wytypowani zostaną Uczestnicy, którzy w ocenie Komitetu
Inwestycyjnego spełniają w odpowiednim stopniu gotowość do rozpoczęcia
działalności w ramach Spółki Celowej.
2. Uczestnicy biorący udział w drugim etapie Konkursu – preinkubacji zostaną
niezwłocznie powiadomieni o wynikach oceny preinkubacji za pośrednictwem
poczty elektronicznej wysłanej na adres wskazany przez danego Uczestnika
w Formularzu Zgłoszeniowym albo na ostatni prawidłowo zgłoszony przez danego
Uczestnika adres poczty elektronicznej.
§ 14.
[Umowa Inwestycyjna]
1. Uczestnik zakwalifikowany zgodnie z postanowieniem § 13 ust. 1 Regulaminu do
udziału w trzecim etapie Konkursu – inkubacji, zobowiązuje się, iż przystąpi
z Fundacją UAM lub, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, z Zewnętrznym Inwestorem,
do negocjacji w sprawie zawarcia Umowy Inwestycyjnej i jej warunków.
2. Za pisemną pod rygorem nieważności zgodą Uczestnika, stroną Umowy
Inwestycyjnej może być obok Uczestnika i Fundacji UAM także Inwestor
Zewnętrzny.
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3. Umowa Inwestycyjna winna określać w szczególności:
a) warunki korzystania z Pomysłu przez Spółkę Celową,
b) strukturę właścicielską Spółki Celowej, przy czym udział Fundacji UAM w niej
musi być niższy niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) procent udziałów albo akcji, zaś
wartość tych udziałów albo jest pomocą de minimis i nie może przekroczyć
kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy 00/100) euro,
c) szczególne uprawnienia korporacyjne przyznane Fundacji UAM lub
Inwestorowi Zewnętrznemu w związku z udziałem w Spółce Celowej,
d) politykę inwestycyjną Spółki Celowej,
e) warunki wyjścia Fundacji UAM lub Inwestora Zewnętrznego ze Spółki Celowej,
f) zabezpieczenie przez Uczestnika należytego wykonania obowiązków
wynikających z Umowy Inwestycyjnej lub roszczeń Fundacji UAM związanych
ze złożeniem przez Uczestnika nieprawdziwych zapewnień co do Pomysłu.
4. Negocjowanie warunków Umowy Inwestycyjnej z danym Uczestnikiem powinno
trwać nie dłużej niż 2 (słownie: dwa) miesiące od dnia zaproszenia danego
Uczestnika do negocjacji.
5. W przypadku, gdy negocjacje nie doprowadzą do zawarcia Umowy Inwestycyjnej
w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Uczestnik może zostać wykluczony
z dalszego udziału w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, chyba
że wykaże, iż do zawarcia Umowy Inwestycyjnej w tym terminie nie doszło ze
względu na prowadzenie negocjacji przez Fundację UAM lub Inwestora
Zewnętrznego bez zamiaru zawarcia przedmiotowej umowy.
6. Na zabezpieczenie należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy
Inwestycyjnej lub roszczeń Fundacji UAM związanych ze złożeniem przez
Uczestnika nieprawdziwych zapewnień co do Pomysłu, Uczestnik składa Fundacji
UAM w chwili zawarcia Umowy Inwestycyjnej gwarancyjny weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową upoważniającą Fundację UAM do wypełnienia go do kwoty
w wysokości wkładu Fundacji UAM na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym
Spółki Celowej przewidzianego Umową Inwestycyjną.
7. Weksel, o którym mowa w ust. 6 powyżej, zostanie według wyboru Fundacji UAM
zwrócony Uczestnikowi albo zniszczony komisyjnie przez Fundację UAM, nie
później niż po upływie 18 (słownie: osiemnastu) miesięcy od dnia rozwiązania
albo wygaśnięcia Umowy Inwestycyjnej.
8. Do zwrotu weksla, o którym mowa w ust. 6 powyżej, stosuje się odpowiednio
postanowienie § 10 ust. 6 Regulaminu.
§ 15.
[Spółka Celowa]
1. Uczestnik oraz Fundacja UAM lub Inwestor Zewnętrzny, którzy zawrą Umowę
Inwestycyjną, zawrą także stosowną umowę Spółki Celowej.
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2. Maksymalny okres, w którym Fundacja UAM będzie wspólnikiem Spółki Celowej
wynosi 10 (słownie: dziesięć) lat.
§ 16.
[Ryzyko]
1. Wszystkie podmioty zgłaszające swój udział w Konkursie lub Uczestnicy czynią to
na własne ryzyko i koszt, co oznacza w szczególności, choć nie wyłącznie, iż
Fundacja UAM nie będzie zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek należności
związanych pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem zgłoszenia udziału
w Konkursie lub z udziałem w Konkursie.
2. Zaproszenie do Konkursu nie stanowi obietnicy Fundacji UAM zawarcia Umowy
Preinkubacji lub umowy Spółki Celowej.
§ 17.
[Spory]
1. Odwołania od decyzji Komitetu Inwestycyjnego rozpatruje Zarząd Fundacji UAM.
2. Uczestnik składa odwołania od decyzji Komitetu Inwestycyjnego za
pośrednictwem ZIK.
3. Wszelkie spory związane z Konkursem lub Umową Preinkubacji, a wymagające
rozstrzygnięcia ich przez sąd poddane zostaną rozstrzygnięciu według prawa
polskiego właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu z siedzibą w Poznaniu.
§ 18.
[Komunikacja]
1. Uczestnicy komunikują się w sprawach związanych z Konkursem wyłącznie z ZIK,
w szczególności zabronione jest bezpośrednie porozumiewanie się Uczestników
z członkami Komitetu Inwestycyjnego chyba, że za wyraźną, uprzednią zgodą ZIK
wyrażoną co najmniej w formie dokumentowej.
2. Przewidziana lub związana z Konkursem wymiana informacji, stanowisk,
wniosków, zapytań, itp. dokonywana będzie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, za
pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na następujące adresy poczty
elektronicznej wskazane odpowiednio przez:
a) Fundację UAM: zik@ppnt.poznan.pl;
b) Uczestnika - na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu
Zgłoszeniowym, albo na ostatni prawidłowo wskazany przez Uczestnika do
tego celu adres poczty elektronicznej.
3. Wszelkie oświadczenia wymagające dla swej ważności zachowania formy
pisemnej, winny być doręczane pod adres korespondencyjny:
a) Fundacji UAM – 61-612 Poznań, ul. Rubież 46;
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b) Uczestnika - na adres korespondencyjny wskazany w Formularzu
Zgłoszeniowym.
4. Zmiana adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Uczestnika lub adresu
korespondencyjnego wskazanego przez Uczestnika, wymaga doręczenia Fundacji
UAM stosownego oświadczenia w tej sprawie sporządzonego pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.
5. Korespondencja przesłana Uczestnikowi listem poleconym za pośrednictwem
operatora publicznego lub przesyłką kurierską na ostatni prawidłowo wskazany
przez niego adres korespondencyjny uznana będzie za prawidłowo doręczoną,
w zależności co nastąpi:
a) w dacie potwierdzenia jej odbioru, albo
b) w dacie pierwszej próby doręczenia jej, jeżeli zostanie on zwrócona do
nadawcy bez względu na przyczynę.
6. Korespondencja przesłana Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej
uznawana będzie za prawidłowo doręczoną z chwilą, gdy wprowadzono ją do
środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że odbiorca oświadczenia mógł
zapoznać się z jej treścią, to jest z chwilą pojawienia się danej wiadomości na
serwerze odbiorczym adresata.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 19.
[Obowiązywanie Regulaminu]
Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go przez Fundację UAM na stronie
internetowej pod adresem: www.ppnt.poznan.pl/o-nas/inwestycje-kapitalowe.
Aktualna wersja Regulaminu dostępnego na stronie internetowej, o której mowa
w ust. 1 powyżej, opatrzona jest datą pewną 24 lutego 2020 roku.
Fundacja UAM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie
i bez podania przyczyny, co nie może jednak rodzić jakichkolwiek roszczeń wobec
Fundacji UAM podmiotów zamierzających zgłosić lub zgłaszających swój udział
w Konkursie lub Uczestników.
Zmiany Regulaminu opublikowane zostaną przez Fundację UAM na stronie
internetowej pod adresem: www.ppnt.poznan.pl/o-nas/inwestycje-kapitalowe,
każdorazowo nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed wejściem ich
w życie.
Każda zainteresowana osoba może w dowolnie wybrany sposób utrwalić treść
Regulaminu w celu zapoznania się z nim lub dla ustalenia jego brzmienia
obowiązującego w danej chwili.

Bartłomiej
Filip Musiał

Digitally signed by Bartłomiej Filip
Musiał
DN: cn=Bartłomiej Filip Musiał,
c=PL
Reason: Potwierdzam dokładność
i rzetelność tego dokumentu
Date: 2020.02.24 15:50:14 +01'00'

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

