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REGULAMIN NABORU POMYSŁÓW 

I. Postanowienia ogólne 

1. Projekt „IdeaLab - program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć 
biznesowych” („Projekt”) realizowany jest przez IdeaLab Centrum Innowacji 
i Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-094), ul. Marii 
Curie-Skłodowskiej 3/63 o numerze KRS 0000424166 („IdeaLab”), w ramach 
działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał 
dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania pomysłów przez 
Pomysłodawców, sposób ich selekcji, a także warunki udzielania wsparcia w 
ramach Projektu. 

3. Projekt polega na prowadzeniu Procesu Inwestycyjnego, czyli naboru, selekcji 
i preinkubacji innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz dokonywania 
wejść kapitałowych w nowozakładane spółki realizujące wybrane pomysły 
biznesowe. 

4. Ogólny nadzór nad Projektem, a także rozstrzyganie kwestii nie 
zamieszczonych w niniejszym regulaminie należy do IdeaLab. 

II. Etapy Procesu Inwestycyjnego 

1. Nabór – przyjmowanie zgłoszeń pomysłów biznesowych za pomocą 
formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.idealab.pl. 

2. Selekcja – analiza wartości merytorycznej oraz rynkowej wybranego pomysłu 
w celu zakwalifikowania do Preinkubacji. 

3. Preinkubacja – IdeaLab wraz z Pomysłodawcą przygotowuje biznesplan oraz 
przeprowadza analizę opłacalności wejścia kapitałowego. 

4. Wejście kapitałowe – zawarcie umowy inwestycyjnej oraz powołanie nowej 
spółki z o.o. realizującej przygotowany biznesplan.  

III. Zasady kwalifikacji pomysłów 

1. Do kolejnych etapów procesu inwestycyjnego przechodzą pomysły, które 
zdaniem Zarządu IdeaLab są najbardziej innowacyjne i obiecujące. 

2. Na każdym z etapów IdeaLab zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dalszego 
zaangażowania w dany pomysł. 
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3. Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną rozpatrzone, ich Pomysłodawcy 
w przeciągu 14 dni roboczych otrzymają informację zwrotną z decyzjami 
podjętymi przez podmiot nadzorujący projekt. 

4. Decyzje IdeaLab na każdym etapie realizacji projektu nie podlegają 
procedurze odwoławczej. 

IV. Zachowanie poufności 

1. Umowa o zachowaniu poufności zostanie podpisana z Pomysłodawcą wraz z 
Umową o Preinkubację. 

2. IdeaLab nie wymaga podpisywania umów o zachowaniu poufności na etapie 
Naboru ani Selekcji, aczkolwiek taka umowa może zostać podpisana na 
wniosek Pomysłodawcy. 

V. Pomoc publiczna 

1. Wsparcie uzyskane przez Spółkę w ramach projektu stanowi pomoc de 
minimis.  

2. Łączna kwota pomocy de minimis pochodząca z różnych źródeł i w różnych 
formach udzielonej Spółce nie może przekroczyć 200 tys. EUR. 

VI. Oświadczenia i zgody 

Zgłoszenie pomysłu poprzez formularz zgłoszeniowy jest równoznaczne ze 
złożeniem przez Pomysłodawcę następujących oświadczeń: 

1. Jestem właścicielem opisanego Pomysłu lub jestem osobą upoważnioną przez 
właścicieli Pomysłu do kontaktu z IdeaLab Centrum Innowacji 
i Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz, że opisany produkt/usługa nie jest objęty 
postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub 
intelektualnej przez inny podmiot lub osobę. 

2. Deklaracja o braku powiązań: 
a. nie brałem/am udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie 

dla IdeaLab Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości sp. z o.o., 
w ramach którego udzielanie jest wsparcie; 

b. nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego 
oświadczenia nie byłem/am związany/a stosunkiem pracy z IdeaLab 
Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości sp. z o.o.; 

c. nie świadczę i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia 
niniejszego oświadczenia nie dokonywałem/am żadnych czynności na 
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podstawie stosunków cywilnoprawnych dla IdeaLab Centrum 
Innowacji i Przedsiębiorczości sp. z o.o.; 

d. nie jestem i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia 
niniejszego oświadczenia nie byłem/am członkiem organów 
zarządzających i nadzorczych IdeaLab Centrum Innowacji 
i Przedsiębiorczości sp. z o.o.; 

e. nie świadczę jestem i w okresie trzech lat poprzedzających dzień 
złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/am wspólnikiem, 

udziałowcem lub akcjonariuszem IdeaLab Centrum Innowacji 
i Przedsiębiorczości sp. z o.o.; 

f. nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia i/lub związania z tytułu 
przysposobienia, opieki, kurateli z pracownikami IdeaLab. 
  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
formularzu dla potrzeb oceny projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

2. IdeaLab zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania 
Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.czerwca 2014 r. 

 


