REGULAMIN
udziału w procesie preinkubacji projektów
w ramach „Fabryki Innowacji”

§ 1.
1.

Niniejszy Regulamin dotyczy projektu „Fabryka Innowacji” w ramach działania 3.1 Inicjowanie
działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, realizowanego przez Fundację Towarzystwo
Ekonomiczno-Społeczne z siedzibą w Brwinowie (zwaną w dalszej części Regulaminu „FTE-S”).

2.

Regulamin określa proces naboru i selekcji projektów inwestycyjnych oraz zasady udzielania wsparcia
w formie preinkubacji.

3.

Informacje na temat projektu „Fabryka Innowacji” i zasad uczestnictwa w nim zostaną zamieszczone na
stronie www.te-s.org.pl oraz www.fabrykainnowacji.org.pl w formie elektronicznej oraz będą dostępne
w wersji papierowej w biurze FTE-S (aktualne dane teleadresowe są podane na stronie
www.te-s.org.pl).

§ 2.
1.

Uczestnikiem projektu „Fabryka Innowacji” może być każda pełnoletnia osoba fizyczna działająca
indywidualnie albo w grupie uczestników.

2.

Podstawą do zgłoszenia się do projektu jest wypełnienie oraz wysłanie Formularza Zgłoszeniowego na
stronie www.te-s.org.pl lub www.fabrykainnowacji.org.pl.

3.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie do FTE-S oznacza wyrażenie zgody na
warunki niniejszego Regulaminu.

4.

Na każdym etapie oceny Projektu FTE-S może prosić Uczestników o dodatkowe informacje i
wyjaśnienia.

5.

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w wersji papierowej w biurze FTE-S oraz w wersji elektronicznej
na stronie internetowej www.te-s.org.pl oraz www.fabrykainnowacji.org.pl.

6.

Nadesłane materiały nie będą zwracane.

§ 3.
1.

Ocena, czy i który z zgłoszonych Pomysłów zostanie objęty wsparciem należy wyłącznie do FTE-S i
jest wiążąca dla wszystkich Uczestników. Powyższa ocena ma charakter ostateczny i nie przysługuje
od niej odwołanie.

2.

Celem analizy i selekcji Innowacyjnych Pomysłów jest wybór takich projektów, które dają największe
szanse na osiągniecie sukcesu rynkowego.

3.

Przy ocenie Innowacyjnych Pomysłów będą brane pod uwagę następujące kryteria: innowacyjność,
oryginalność, szanse powodzenia oraz zakładana stopa zwrotu z inwestycji.

4.

Odstąpienie od pracy nad Innowacyjnym Pomysłem jest możliwe na każdym etapie oceny, a zwłaszcza
w przypadku:
a) wydania uzasadnionej negatywnej opinii,
b) braku współdziałania Uczestnika lub jego pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie.
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Projekt „Fabryka Innowacji” finansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Priorytet 3: Kapitał dla innowacji,
Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej.

§ 4.
1.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez FTE-S oraz Partnerów projektu
„Fabryka Innowacji”, na co Uczestnicy wyrażają zgodę przy wypełnianiu Formularza Zgłoszeniowego, o
którym mowa w § 2 ust. 2. FTE-S oraz Partnerzy projektu „Fabryka Innowacji” nie będą przekazywać
danych osobom trzecim, poza wypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). FTE-S oraz Partnerzy projektu „Fabryka
Innowacji” jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celach
związanych ze swoją działalnością. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wglądu w swoje
dane osobowe przetwarzane przez administratora oraz do ich poprawiania.

2.

Uczestnicy nie mogą naruszać praw autorskich (w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej
(w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich. Innowacyjne Pomysły winny być wolne
od wad prawnych i roszczeń osób trzecich.

3.

Uczestnicy oświadczają, iż przyjmują na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z
tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych w związku z wykorzystaniem Innowacyjnego
Pomysłu przesłanego do FTE-S.

4.

FTE-S jak i inne osoby działające w ich imieniu zobowiązane zostaną do zachowania poufności
informacji dotyczących zgłaszanych Innowacyjnych Pomysłów. Obowiązek zachowania poufności
będzie obowiązywał przez trzy lata od momentu podpisania Umowy o zachowaniu poufności z
wyłączeniem przypadków kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów
prawa. Oświadczenie o obowiązku zachowania poufności będzie odbierane również od wszystkich
podmiotów, którym mogą zostać udostępnione Innowacyjne Pomysły.

5.

Osoby, o których mowa ust. 4 objęte będą zakazem, chyba że uchyli go zgoda udzielona przez stronę
ujawniającą, 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 informacji dotyczących Innowacyjnych Pomysłów. Czynności
powyższe są możliwe wyłącznie, gdy służą prawidłowemu przeprowadzeniu oceny Innowacyjnych
Pomysłów.

6.

Podmioty, o których mowa ust.4 objęte będą zakazem - chyba że uchyli go zgoda udzielona przez
stronę ujawniającą - wykorzystania informacji dotyczących Innowacyjnych Pomysłów, w szczególności
poprzez podjęcie, w jakiejkolwiek formie, działalności gospodarczej w oparciu o Innowacyjne Pomysły
oraz biznesplany zgłoszone do oceny.

7.

Szczegóły zasad zachowania tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów oraz materiałów, zwłaszcza
technicznych i technologicznych, wymienianymi pomiędzy FTE-S a Pomysłodawcą w związku ze
złożeniem wniosku o uczestnictwo w Projekcie „Fabryka Innowacji”, będą określone w Umowie o
zachowaniu poufności.

§ 5.
1.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go do FTE-S oznacza wyrażenie zgody na
warunki niniejszego Regulaminu.

2.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje FTE-S.

3.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze
www.te-s.org.pl oraz www.fabrykainnowacji.org.pl .
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