Regulamin Rekrutacji do Projektu
Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych
MŚP”
w ramach programu Economic Accelerator
§1
Postanowienia ogólne i cel konkursu
1. Organizatorem rekrutacji do projektu o nazwie Małopolska Innovation Rocket:
rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP (zwanej dalej “Rekrutacją”) jest
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 85, 00-382
Warszawa, NIP 521-10-01-909, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010303
(zwana dalej “Organizatorem”).
2. Projekt

Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja

innowacyjnych MŚP nr projektu RPMP.03.03.01-12-0059/20 jest realizowany w
ramach
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Osi

Priorytetowej

Przedsiębiorcza

Małopolska,

Działanie

3.3

„Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja
gospodarcza Małopolski”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
4.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.forum-ekonomiczne.pl oraz
www.economicaccelerator.pl.
5. Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych rozwiązań oraz najnowszych zdobyczy
technologii. W ramach Konkursu zostanie wyłoniony najlepszy pomysł biznesowy
w obszarze najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań (zwany dalej Firmą).
§2
Zasady Uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba prawna lub osoba prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą, zaliczająca się do sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, określająca się jako Firma, posiadająca zarejestrowaną działalność
gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, zakresem swoich działań
wpisująca się w małopolskie inteligentne specjalizacje regionu (nauki o życiu (Life
Science), energia zrównoważona, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz
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wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł
maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego), posiadająca strategię/plan
internacjonalizacji przedsiębiorstwa, która jest weryfikowana poprzez oświadczenie,
które należy przesłać po zakwalifikowaniu się do projektu na adres mailowy
a.baka@isw.org.pl, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Oświadczenie należy przesłać również w formie papierowej w ciągu 5 dni roboczych od
ogłoszenia wyników rekrutacji na adres:
Aleksandra Baka
Instytut Studiów Wschodnich
ul. Solec 85, lok. 33, III piętro,
00-382 Warszawa
Decyduje data nadania.
2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia Firmy do Rekrutacji poprzez wypełnienie do dnia
09.02.2022 r. formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej
Organizatora,

tj.

www.forum-ekonomiczne.pl

oraz

www.economicaccelerator.pl.,

stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia Firmy do 09.02.2022 r.
4. Po zakwalifikowaniu się do projektu Firma zobowiązana jest również
przesłać oświadczenie dot. danych osobowych (RODO), które stanowi Załącznik nr 3
do formularza.
Oświadczenie RODO należy również przesłać w formie papierowej na adres:
Aleksandra Baka
Instytut Studiów Wschodnich
ul. Solec 85, lok. 33, III piętro,
00-382 Warszawa
w przeciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. Decyduje data nadania.

§3
Wybór Zwycięzcy
1. O zakwalifikowaniu firmy do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń
oraz spełnienie warunków formalnych projektu:
a. firma swoją działalnością wpisuje się w inteligentne specjalizacje
województwa małopolskiego
b. firma posiada zarejestrowaną działalność gospodarcza na terenie
województwa małopolskiego
c. firma posiada strategię internacjonalizacji i chce wejść na rynki
zagraniczne
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d. firma działa na rynku nie dłużej niż 10 lat.
§5
Nagroda
1. Zwycięzcy o których mowa w § 4 otrzymują:
a)

tytuł

„

Małopolska

Innovation

Rocket:

rozwój

i

internacjonalizacja

innowacyjnych MŚP;
b) Zapewnienia udziału Uczestnika Projektu w jednej planowanych misji wyjazdowych
w celu wzięcia udziału w targach zagranicznych (pokrycie kosztów udziału dla 2 os.
(rejestracja, korzystanie

ze

wspólnego stoiska),

transportu,

zakwaterowania

i

wyżywienia podczas jednej z organizowanych w ramach projektu misji wyjazdowych
na zagraniczne targi innowacyjności);
c) Zapewnienie Uczestnikowi Projektu promocji poprzez wydanie i rozpowszechnienie
materiałów

promocyjno-informacyjnych

(w

formie

katalogu

małopolskich

innowacyjnych MŚP), działania on-line.
c) możliwość nieodpłatnej promocji Firmy poprzez kanały on-line Organizatora oraz w
przygotowywanym Katalogu promocyjnym
§6
Obowiązki związane z wygraną
1. Zwycięzcy, o których mowa w § 5 zobowiązani będą do:
a) podpisania umowy Uczestnika Projektu (wzór jest Załącznikiem nr 3 do
Regulaminu i dostępny jest na stronie www.economicaccelerator.pl oraz
www.forum-ekonomiczne.pl)
b) wyjazdu na jedne z ośmiu targów innowacyjności zaplanowane w Projekcie w
celu promocji własnej firmy oraz oferty gospodarczej Małopolski, jak również
nawiązania kontaktów gospodarczych, zawierania kontraktów, nawiązania
kontaktów z inwestorami w celu przedstawienia oferty gospodarczej, wejścia na
nowe rynki zagraniczne.
c) przekazania Organizatorowi informacji o firmie w celu jej promocji w kraju i za
granicą poprzez kanały on-line, oraz wydanie i dystrybucję materiałów
promocyjno-informacyjnych w j. angielskim (katalog małopolskich MŚP).
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2. Zwycięzcy, o których mowa w § 5 zobowiązani będą po zakończeniu działań projektu
przesłać Organizatorowi:
a) listę ze szczegółowymi danymi pozyskanych kontaktów stanowiących efekt udziału
w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu „Małopolska Innovation Rocket rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”” w kraju i za granicą;
b) listę kontraktów (zamówień, zleceń) zawartych z partnerami z zagranicy
stanowiących efekt udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu „
Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”
w kraju i za granicą;
c) listę obsłużonych inwestorów, którym została przedstawiona oferta Firmy oraz oferta
gospodarcza Małopolski podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu „
Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”
w kraju i za granicą;
d) oświadczenie Uczestnika Projektu dokumentujące wejście na nowe rynki
zagraniczne, tj. rynki, na których dotychczasowo Uczestnik Projektu nie funkcjonował.
3) Obowiązki Uczestnika Projektu są przestawione w Umowie Uczestnictwa w Projekcie
„ Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych
MŚP”
§7
Postanowienia Końcowe
1. Warunkiem zakwalifikowania do projektu Małopolska Innovation Rocket: rozwój
i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP jest podanie w formularzu rejestracyjnym
informacji kompletnych i zgodnych z prawdą.
2. Z chwilą zgłoszenia się do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji do dołączonej do formularza prezentacji Projektu bez ograniczeń terytorialnych
przez nieograniczony okres czasowy wraz z prawem do wykonywania prawa zależnego
do prezentacji na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia prezentacji – wytwarzanie dowolną
techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD,
DVD,
Blue-ray,
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c. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów pamięci do pamięci
komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym Sieci Internet;
d. przekazywania lub przesyłania zapisów prezentacji pomiędzy komputerami,
serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy
wszelkiego rodzaju środków i technik;
3. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu, z
zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu. W
przypadku dokonania zmian, zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej pod adresem www.forum–ekonomiczne.pl.
4. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na
nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i materiałów video ze
swoim wizerunkiem podczas uczestnictwa w wydarzeniach realizowanych w ramach
projektu

Małopolska

Innovation

Rocket:

rozwój

i

internacjonalizacja

innowacyjnych MŚP, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i
materiałów

video

za

pośrednictwem

dowolnego

medium,

w szczególności w celu informacji i promocji wydarzenia: Forum Innowacji w Tarnowie.
Zgoda dotyczy również nazwy, identyfikacji wizualnej oraz podstawowych informacji
o Projekcie do celów promocyjnych Konkursu.
5. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu,
decyzje
podejmuje Organizator.
6. W przypadku ujawnienia, że podane w formularzu rejestracyjnym informacje są
niekompletne lub niezgodne z prawdą, Zwycięzca zobowiązany jest do zwrotu
przyznanej nagrody.
7.

Organizator

zobowiązuje

się

do zachowania

tajemnicy

w stosunku do wszystkich informacji zawartych w materiałach dostarczonych przez
Uczestników Rekrutacji dotyczących Projektu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
9. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników wiadomością e-mail.
10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
11. W sprawach spornych wynikających z niniejszego Regulaminu lub powstałych w
związku z organizacją i przebiegiem Konkursu właściwy będzie sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
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