REGULAMIN KONKURSU YOUNG & INNOVATIVE
§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU
Konkurs “Young&Innovative”, zwany dalej Konkursem organizowany jest z inicjatywy
Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie w partnerstwie z Lubelskim Parkiem
Naukowo-Technologicznym S.A. oraz Alfabeat Alfa Sp. z.o.o SKA (dalej zwanymi
„Organizatorem”). Celem Konkursu jest promocja Województwa Lubelskiego wynikająca
z jego potencjału w zakresie inteligentnych specjalizacji.
§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba prawna, fizyczna, pełnoletnia bądź grupa
tych osób (dalej zwane odpowiednio „Uczestnikiem lub Zespołem Uczestników”).
2.
Zespół uczestników – to zespół, który wspólnie pracuje nad pomysłem biznesowym.
W imieniu zespołu uczestników, lider składa formularz konkursowy. Zespół może liczyć
maksymalnie pięć osób.
3.
Uczestnikiem Konkursu jest osoba prawna, fizyczna bądź grupa osób (zwane
odpowiednio „Uczestnikiem lub Zespołem Uczestników”), o której mowa w ust. 1, która
zarejestruje się u Organizatora poprzez wysłanie TYLKO drogą elektroniczną prawidłowo
wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego do udziału w Konkursie „Young & Innovative”,
zawierającego oświadczenie w języku polskim o przyjęciu i akceptacji niniejszego
Regulaminu oraz wypełniony Biznes Plan. Organizator nie pobiera opłat z tytułu złożenia
Formularza Zgłoszeniowego. Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy do udziału w
Konkursie „Young & Innovative” oraz wzór Biznes Planu umieszczone są pod adresem
internetowym www.etilubelskie.pl.
§ 3. TERMIN ZGŁOSZEŃ, CZAS TRWANIA ORAZ ETAPY KONKURSU
1.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 etapach.

2.
I etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 10 października do
27 października 2017 r.
3.
Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konkursie „Young & Innovative” Uczestnicy
Konkursu mogą składać Organizatorowi jedynie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.etilubelskie.pl oraz
odesłanie na adres startup@etilubelskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 października 2017 r. do godz. 23.59.

4.
Na Formularzu Zgłoszeniowym do udziału w Konkursie „Young & Innovative”,
napisanym w języku polskim, każdy Uczestnik wpisze Nazwę pomysłu na biznesplan –
projektu założenia przedsiębiorstwa (dalej zwanego “pomysłem biznesowym”).
5.

Pomysł biznesowy musi dotyczyć założenia nowego przedsiębiorstwa.

6.
Uczestnik może zgłosić więcej niż jeden pomysł biznesowy. W przypadku zgłoszenia
więcej niż jednego pomysłu biznesowego, Uczestnik zobowiązany jest wypełnić tyle
Formularzy Zgłoszeniowych, ile chce zgłosić pomysłów biznesowych.
7.
W przypadku zgłoszenia do Konkursu pomysłu biznesowego przez Zespół
Uczestników, lider Zespołu, którego wyznacza Zespół większością głosów, wypełnia
Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konkursie „Young & Innovative” oraz Biznes Plan
dostępne na stronie www.etilubelskie.pl Wzór deklaracji dla Zespołów Uczestników znajduje
się na stronie Konkursu. Skan uzupełnionej i podpisanej przez cały zespół deklaracji należy
dołączyć do Formularza Zgłoszeniowego.
8.
Wyniki pierwszego etapu Konkursu tj. lista Uczestników zakwalifikowanych do II
etapu – zwanego dalej „Finałem”, zostaną ogłoszone na stronach internetowych Konkursu
www.etilubelskie.pl do dnia 27 października 2017 r. Do Finału Konkursu zostanie
zakwalifikowanych maksymalnie 10 pomysłów biznesowych na podstawie oceny dokonanej
zgodnie z kryteriami zawartymi w §6 niniejszego regulaminu.
9.
Finał Konkursu składający się z prezentacji pomysłów oraz rundy pytań zostanie
przeprowadzony w dniu 10 listopada 2017 r. od godziny 11.45 do 13.15 podczas
Europejskiego Tygodnia Innowacji odbywającego się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym
w Lublinie. W pierwszej rundzie każdy z Uczestników będzie miał nie więcej niż pięć minut
na prezentację swojego pomysłu biznesowego. Druga runda natomiast to runda pytań do
uczestników w wymiarze czasowym dwie minuty na każdego z uczestników. W przypadku
Zespołów określone wyżej przedziały czasowe dotyczą całego Zespołu.
10.
Wybór maksymalnie 10 najlepszych pomysłów biznesowych zgłoszonych w I etapie
Konkursu przeprowadzi Kapituła Konkursu.
11.
W kompetencji Kapituły pozostaje: wybór maksymalnie 10 najlepszych pomysłów na
biznes na podstawie przedstawionych biznesplanów, ocena prezentacji oraz rundy pytań do
Uczestników zakwalifikowanych do Finału Konkursu w dniu 10 listopada 2017 r. oraz wybór
zwycięskich Uczestników/Zespołów.
12.
Ostateczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na uroczystej Gali Startupów
podczas Europejskiego Tygodnia Innowacji, która odbędzie się 10 listopada 2017 r. o
godzinie 19.00.

§ 4. ZACHOWANIE POUFNOŚCI
1.
Organizator Konkursu, wszyscy pracownicy Organizatora, członkowie Kapituły,
podmioty powołujące członków Kapituły oraz osoby działające jako ich organy lub w ich
imieniu, są zobowiązani do zachowania poufności informacji dotyczących projektów
biznesowych oraz biznesplanów (dalej zwanych “Informacjami Poufnymi”). Obowiązek
zachowania poufności będzie obowiązywał również po zakończeniu Konkursu z
wyłączeniem przypadków, kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących
przepisów prawa. Oświadczenieo obowiązku zachowania poufności będzie odbierane
również od wszystkich podmiotów, którym mogą zostać udostępnione Informacje Poufne
zgodnie z Regulaminem Kapituły (zdefiniowanym w § 6).
2.

Postanowienia ust. 1, nie obejmują Informacji Poufnych, które:

a)
w chwili ujawnienia przez Uczestnika były publicznie znane lub zostały uzyskane
przez Organizatora w okolicznościach poza Konkursem i bez naruszenia jakiegokolwiek
zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności
cywilnoprawnej; lub
b)
po ujawnieniu przez Uczestnika, zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się
publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności
wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej; lub
c)
poprzez pisemne, wcześniejsze zawiadomienie złożone przez Uczestnika zostały
wyłączone z obowiązku zachowania poufności.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 1 objęte będą zakazem – chyba, że uchyli go zgoda
udzielona przez Uczestnika – kopiowania, powielania, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposób (elektronicznie, mechanicznie, poprzez nagranie, wykonywanie kserokopii lub w inny
sposób) jakichkolwiek druków, oprogramowania, taśm, dysków, nagrań, notatek, plików
elektronicznych i wszelkich innych zapisów uwidaczniających na dowolnym nośniku
Informacje Poufne. Czynności powyższe są możliwe wyłącznie, gdy służą prawidłowemu
przeprowadzeniu Konkursu.
4.
Podmioty, o których mowa w ust. 1 objęte będą zakazem – chyba, że uchyli go
pisemna zgoda udzielona przez Uczestnika – wykorzystania Informacji Poufnych, w
szczególności poprzez:
a)
podjęcie, w jakiejkolwiek formie, działalności gospodarczej w oparciu o pomysły
biznesowe oraz biznesplany zgłoszone do Konkursu; lub
b)
udzielanie
wywiadów,
wygłaszanie przemówień, prelekcji
czy
przygotowywanie
publikacji związanych z wykorzystaniem pomysłów biznesowych
i biznesplanów zgłoszonych do Konkursu.

5.
Uczestnicy przygotują skrócony opis pomysłu biznesowego (dalej zwany „Opisem”),
który będzie mógł zostać wykorzystany przez Organizatora dla celów publikacji w mediach
patronackich Konkursu oraz na stronach internetowych Konkursu www.etilubelskie.pl, jak
również dla celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.
§ 5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.
Przesłane Organizatorowi pomysły biznesowe oraz biznesplany muszą spełniać
przesłankę oryginalności i indywidualności działań twórczych Uczestnika oraz nie mogą
naruszać autorskich praw (w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej (w tym
praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich. Pomysły biznesowe oraz biznesplany
winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Uczestnicy muszą być autorami
swoich pomysłów biznesowych oraz biznesplanów.
2.
Uczestnik przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z
tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych
w związku ze zgłoszeniem przez niego pracy do Konkursu (Opisu, pomysłu biznesowego
oraz biznesplanu przesłanego Organizatorowi przez Uczestnika).
§ 6. KAPITUŁA I KRYTERIA OCENY
1.
Odpowiednio na poszczególnych etapach Konkursu, w celu przyznania nagród, o
których mowa w § 7 ust. 1, powołana przez Dyrektora Lubelskiego Centrum
Konferencyjnego, Kapituła będzie większością głosów oceniać biznesplany, wyłaniając w ten
sposób listę startupów, które wezmą udział w kolejnym etapie konkursu. Na wszystkich
etapach Konkursu każdy członek Kapituły dysponuje 1 (jednym) głosem.
2.
Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli: Lubelskiego Centrum
Konferencyjnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Miasta Lublin,
Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego, Funduszu Alfabeat oraz Funduszy
Kapitałowych zaproszonych przez Fundusz Alfabeat. Każdy podmiot wyznaczy po jednym
przedstawicielu do Kapituły Konkursu.
3.
Przed dokonaniem oceny, o której mowa w ust. 1, odpowiednio na poszczególnych
etapach Konkursu, Kapituła większością głosów, dokona oceny zgodności przesłanych
projektów biznesplanów z wymogami formalnymi.
4.
Ocena, czy i który z biznesplanów zasługuje na przejście do kolejnego etapu
konkursu oraz na nagrodę, o której mowa w § 7 ust. 1, należy wyłącznie do Kapituły i jest
wiążąca dla wszystkich Uczestników. Powyższa ocena jest ostateczna i nie służy od niej
żaden środek odwoławczy.

5.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie Kapituły w
trakcie trwania Konkursu.
6.
Ocena złożonych biznesplanów odbywać się będzie na podstawie niżej podanych
kryteriów:
I.
Proces oceny prac konkursowych obejmuje ocenę złożonych biznesplanów (w I
etapie) oraz prezentacji i rundy pytań (w II etapie - Finale).
II.
Ocena biznesplanów zgłoszonych do Konkursu i złożonych gotowych biznesplanów
w I etapie składa się z:
a)
oceny formalnej – kryteria oceny:
•
termin wpłynięcia pracy konkursowej.
•
kompletność aplikacji.
b)
oceny merytorycznej – kryteria oceny:
•
innowacyjność pomysłu,
•
możliwość realizacji,
•
obiektywizm prognoz,
•
spójność koncepcji,
•
zawartość merytoryczna.
III.
Ocena biznesplanów zakwalifikowanych do II etapu składa się z rozmowy
z
autorem/autorami finałowych biznesplanów – kryteria oceny:
•
umiejętność wyeksponowania zalet przedsięwzięcia wyróżniającego działalność na
rynku,
•
umiejętność wyeksponowania możliwości wdrożenia i realizacji przedsięwzięcia.
§ 7. NAGRODY
1. Kapituła przyzna nagrody – ufundowane i przekazane bezpośrednio laureatom przez
Organizatorów i Partnerów Konkursu:
a)
za zajęcie pierwszego miejsca: 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych.
b)
nagrody wyróżnienia w postaci: udostępnienia przestrzeni coworkingowej oraz
animacji Startupu w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym.
2.
Organizator ma prawo uatrakcyjnić nagrody, a także przyznać nagrody dodatkowe w
trakcie trwania Konkursu. Wartość nagród nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do
pierwotnej nagrody.
3.
Kapituła może nie przyznać wszystkich lub części nagród, o których mowa w ust. 1,
gdy żaden (lub część) z przesłanych przez Uczestników projektów biznesowych, projektów
biznesplanów lub biznesplanów w ocenie Kapituły nie zasługuje na nagrodę.
4.
Lista wszystkich Uczestników, którym przyznano nagrody, o których mowa w ust. 1,
będzie dostępna po zakończeniu Konkursu i ogłoszeniu wyników podczas Gali Finałowej, na
stronie internetowej Konkursu www.etilubelskie.pl

6.
Uczestnicy zakwalifikowani do Finału zobowiązani są nieodpłatnie współpracować z
Organizatorem – w ramach organizacji i promocji kolejnej edycji Konkursu, również przez
wykorzystanie ich wizerunków na różnych nośnikach reklamowych – w okresie 1 roku od
dnia ogłoszenia wyników drugiego - finałowego etapu Konkursu zgodnie z postanowieniami
§ 4.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 8. NAGRODA ALFABEAT
Nagroda Alfabeat (dalej zwana „Grantem”) polega na zapewnieniu przez Fundusz
finansowania - w ramach kwoty 20.000,00 zł, wszelkich działań związanych z pracami
badawczo – rozwojowymi mającymi na celu rozwój wybranych przez Kapitułę Startupów.
Powyższe oznacza, że koszty związane z realizacją prac badawczo-rozwojowych
ponoszone są bezpośrednio przez Fundusz zgodnie ze szczegółowym planem
wydatków, o którym mowa w ustępie kolejnym. Udział w Konkursie nie wiąże się z
przyznaniem zwycięzcy żadnych świadczeń majątkowych bezpośrednio na jego rzecz
przez Fundusz.
Zwycięski Startup zobowiązany jest przedstawić w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyniku
Funduszowi szczegółowy plan wydatków, który podlega akceptacji przez Fundusz, przy
czym wydatki te mogą zostać przeznaczone wyłącznie na rozwój projektu B+R, i
obejmują m.in. takie wydatki jak koszty analiz Projektów B+R, zawierające m.in. koszty
analiz biznesowych i prawnych, w tym otoczenia konkurencyjnego, koszty związane
ze zdefiniowaniem planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju
Projektu B+R, stworzenia biznesplanu i planu operacyjnego Projektu B+R, planu
finansowego, badań praw własności intelektualnej i strategii ochrony własności
intelektualnej, innych usług eksperckich dotyczących Projektu B+R.
Grant nie może zostać wykorzystany później niż w ciągu 3 miesięcy od momentu
dokonania przez Kapitułę wyboru.
Majątkowe prawa własności intelektualnej do opracowań, o których mowa w ust. 2
przysługują Funduszowi, jednakże zwycięski Startup ma prawo do korzystania z tych
opracowań.
Funduszowi przysługuje prawo weta do decyzji Kapituły, w szczególności jeśli
zapewnienie finansowania zwycięskiego Startupu lub projektu B+R będzie niezgodne z
zasadami Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub
innych norm prawnych wiążących Fundusz.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie
Konferencyjnego, oraz na stronie internetowej www.etilubelskie.pl

Lubelskiego

Centrum

2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez
telekomunikację, pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek.

3.
Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona do
odpowiedzialności za działania lub zaniechania z winy umyślnej. Powyższe ograniczenie
dotyczy również odpowiedzialności Organizatora za skutki działania lub zaniechania osób
trzecich.
4.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora, na co
Uczestnicy wyrażają zgodę przy rejestracji, o której mowa w § 2 ust. 3. Organizator nie
będzie przekazywać danych osobom trzecim, poza wypadkami określonymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w
celu przeprowadzenia Konkursu”. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w
swoje dane osobowe przetwarzane przez administratora oraz do ich poprawiania.
5.
Nagrody będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek
od nagrody głównej pokryje Laureat nagrody. Laureaci rozliczą się we właściwym dla siebie
Urzędzie Skarbowym.
6.
Przekazane przez sponsora nagrody rzeczowe podlegać będą opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio do osoby laureata – podatkiem
dochodowym od osób prawnych) rozliczanym przez laureata we właściwym dla jego siedziby
/ miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

