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Regulamin naboru do Programu akceleracyjnego 

w ramach Projektu „IDEA Global” 
 

Niniejszym regulaminem ustala się zasady przyjmowania i rozpatrywania Aplikacji o 

Dofinansowanie w ramach Programu akceleracyjnego „IDEA Global”. 

§ 1. Definicje 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1. Agencji (PARP) – należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości;  

2. Akceleratorze – należy przez to rozumieć Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 

(35-234), ul. Nad Przyrwą 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000258459 jako podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego; 

3. Aplikacji – należy przez to rozumieć wypełniony danymi formularz zgłoszeniowy 

zamieszczony na portalu www.ideaglobal.pl/formularz-zgloszeniowy wraz z 

przedstawieniem założeń Projektu aplikacyjnego w formie autorskiej 

prezentacji, opisu, materiału multimedialnego lub w postaci będącej 

połączeniem wymienionych form. Zawartość Aplikacji musi umożliwić 

dokonanie oceny zgodnie z kryteriami wyboru projektów w Programie 

akceleracyjnym „IDEA Global”; 

4. Aplikującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub podmiot, który złoży 

Aplikację. Aplikujący, aby móc zostać zakwalifikowanym do Programu, jako 

Beneficjent, będzie zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków 

szczegółowo określonych w Umowie Akceleracyjnej, co najmniej na dzień 

podpisania Umowy Akceleracyjnej. 

5. Beneficjencie – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę lub małego 

przedsiębiorcę, spełniającego warunki określone w art. 22 ust. 2 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z po ́źn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem Komisji nr 651/2014” oraz w § 21 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez 

Polską Agencje ̨ Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, (tj. nienotowanego na 

giełdzie mikro – lub małego przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność 

gospodarczą, działającego w okresie do 5 lat (od dnia jego rejestracji w 

odpowiednim rejestrze, który nie dokonał podziału zysków i nie został 

utworzony w wyniku połączenia), który działa w formie spółki kapitałowej i 

został zakwalifikowany do Programu akceleracyjnego „IDEA Global” oraz 

podpisał umowę o przyznania dofinansowania z Akceleratorem; 

http://www.ideaglobal.pl/formularz-zgloszeniowy
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6. Dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pomoc przekazaną Beneficjentowi, 

zgodnie z postanowieniami zawartej pomiędzy Beneficjentem i Akceleratorem 

umowy, pomoc w formie usług doradztwa lub środków finansowych (dotacji) z 

przeznaczeniem na realizację zgłoszonego w Aplikacji Projektu aplikacyjnego; 

7. Dużym Przedsiębiorcy (DP) – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę innego 

niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca spełniający warunki 

określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014, w tym 

będącego spółką z udziałem Skarbu Państwa, prowadzącego działalność 

gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do 

odpowiedniego rejestru, który będzie zaangażowany w realizację Programu 

akceleracyjnego; 

8. Kamieniu milowym – należy przez to rozumieć zdefiniowany wcześniej i 

osiągnięty postęp prac, ustalony przy udziale Akceleratora, Beneficjenta i 

Opiekuna Projektu, obrazujący rozwój Projektu aplikacyjnego Beneficjenta; 

9. Komitecie Oceniającym - należy przez to rozumieć Komitet składający się z 

przedstawicieli Akceleratora, DP i/lub ekspertów zewnętrznych, który dokonuje 

oceny Aplikacji pod względem kryteriów określonych w załączniku nr 2 do 

Regulaminu; 

10. Opiekunie projektu – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za 

kontakt z Beneficjentem; 

11. Mikroprzedsiębiorcy lub Małym Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć 

mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone 

w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 

12. Planie Realizacji Projektu – należy przez to rozumieć dokument określający 

szczegółowe warunki realizacji Projektu aplikacyjnego, w szczególności 

zawierający harmonogram rzeczowo-finansowy oraz opis Kamieni milowych; 

13. Pomocy – należy przez to rozumieć pomoc w rozumieniu rozdziału 4 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w 

sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

przyznawaną Beneficjentowi przez Akcelerator, w formie Dofinansowania; 

14. Programie (akceleracyjnym) – należy przez to rozumieć realizowany przez 

Akcelerator program akceleracyjny „IDEA Global” dedykowany Aplikującym, 

trwający maksymalnie 5 miesięcy (jedna tura akceleracji), opracowany we 

współpracy z DP, i mający na celu przygotowanie produktu lub usługi 

odpowiadającej potrzebom DP, oparty na intensywnej pracy z uczestnikami tego 

programu, obejmujący w szczególności wsparcie doradcze i mentorskie oraz 

wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia 

produktu lub usługi i jego lub jej komercjalizacji. Program akceleracyjny 

skoncentrowany będzie na wsparciu mikroprzedsiębiorców lub małych 

przedsiębiorców, których rozwiązania produktowe lub usługowe mogą 

potencjalnie znaleźć zastosowanie w obszarach zidentyfikowanych potrzeb, 

problemów, portfolio produktowym lub łańcuchu dostaw DP; 
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15. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt IDEA Global, na którego 

finansowanie Akcelerator pozyskał grant od Agencji w ramach pilotażu Scale 

UP; 

16. Projekcie aplikacyjnym – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie opisane w 

Aplikacji. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Program realizowany jest w ramach Programu Scale UP (Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i 

potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 

Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Podddziałania 2.4.1  

Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż Scale UP). 

2. Program akceleracyjny „IDEA Global” jest adresowany do Aplikujących, których 

rozwiązania produktowe, usługowe lub procesowe mogą potencjalnie znaleźć 

zastosowanie w obszarach zidentyfikowanych potrzeb, problemów lub łańcuchu 

dostaw DP. 

3. Celem Projektu jest wyłonienie Projektów aplikacyjnych, które w największym 

stopniu przyczynią się do inicjowania lub zwiększania zakresu współpracy 

mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Dużymi przedsiębiorcami. 

4. Wybór Projektów aplikacyjnych następuje w drodze otwartego naboru 

ogłoszonego przez Akcelerator. Udział w naborze jest dobrowolny, nie jest 

zaproszeniem do zawarcia oferty ani umowy oraz nie gwarantuje Aplikującemu 

podpisania umowy o przyznanie dofinansowania z Akceleratorem. 

5. Całkowita kwota przeznaczona na Dofinansowanie Projektów aplikacyjnych 

(udzielana Beneficjentom w formie pieniężnej) w ramach naboru wynosi 4 000 

000 zł (cztery miliony złotych). 

6. Kwota Dofinansowania na realizację pojedynczego Projektu aplikacyjnego nie 

może przekroczyć kwoty 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

7. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o adresie poczty elektronicznej 

Aplikującego/Beneficjenta, oznacza to adres e-mail służący do korespondencji 

pomiędzy Aplikującym/Beneficjentem, a Akceleratorem wskazany w Aplikacji. 

8. Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących naboru udzielane będą Aplikującym przez 

Akceleratora za pośrednictwem kanału www.ideaglobal.pl/faq.  

§ 3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie  
w ramach Programu „IDEA Global” 

 
1. Program „IDEA Global” skierowany jest do podmiotów, które: 

a) spełniają definicję Aplikującego, 
b) mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej, 
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d) nie są w żaden sposób powiązane kapitałowo lub osobowo z Akceleratorem 

lub DP biorącym udział w Projekcie, 

e) posiadają prawo do dysponowania zgłoszonym w Aplikacji innowacyjnym 

pomysłem biznesowym, rozwiązaniem, programem lub innym projektem 

zgłoszonym do Programu. 

2. Pomoc udzielona w ramach Projektu „IDEA Global” nie może zostać udzielona 
podmiotowi wykluczonemu z możliwości otrzymania dofinansowania (co 
najmniej): 
a) na podstawie art. 6b ust.3 ustawy o PARP, 
b) zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy wdrożeniowej tj. ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 

217), 

c) na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 

d) wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w art. 

9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1212 z późn. zm.), 

e) który znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 

dotyczących pomocy państwa w szczególności 2 rozporządzenia KE nr 

651/2014, 

f) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem 

wewnętrznym, 

g) w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia, w art. 1 

rozporządzenia KE nr 651/2014 oraz w art. 3 ust 3 rozporządzenia nr 

1301/2013. 

3. Ponadto Pomoc w ramach Projektu „IDEA Global” nie może zostać udzielona 
podmiotowi: 
a) co do którego istnieje uzasadniona wątpliwość odnośnie posiadania praw do 

dysponowania zgłoszonym w Aplikacji innowacyjnym pomysłem 
biznesowym, rozwiązaniem, programem lub innym projektem zgłoszonym do 
Programu, lub są one przedmiotem sporu, zabezpieczenia lub roszczenia 
jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, 

b) wobec, którego toczy się postępowanie naprawcze, 
c) który uzyskał dofinansowanie na ten sam Projekt aplikacyjny w ramach 

naboru prowadzonego przez akcelerator inny niż „IDEA Global”, który 

realizuje program akceleracyjny w oparciu o środki uzyskane w ramach 

pilotażu Scale UP finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, 2014-2020, 

d) który uzyskał dofinansowanie na ten sam Projekt aplikacyjny w ramach 

wcześniejszego naboru prowadzonego przez „IDEA Global”, 

4. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie: 
a) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów 

tytoniowych, 
b) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych, 
c) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych, 
d) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, 
e) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na 

automatach o niskich wygranych, 
f) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub prekursorów. 

 

§ 4.  Procedura Aplikacyjna 

1. Aplikacje do pierwszego naboru mogą być składane w okresie od 20 stycznia 

2017 r. do 28 lutego 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 24:00). 

2. Aplikacje do drugiego naboru prowadzone są w sposób ciągły od 10 marca 2017 

r. do 31 lipca 2017r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 24:00). 

3. W uzasadnionych przypadkach Komitet Oceniający może wydłużyć okres 

przyjmowania Aplikacji, o czym poinformuje na stronie internetowej 

ww.ideaglobal.pl. 

4. Aplikacja odbywa się w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza 

aplikacyjnego za pośrednictwem podstrony na portalu www.ideaglobal.pl pod 

adresem: www.ideaglobal.pl/formularz-zgloszeniowy. 

5. Aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim albo angielskim. 

6. Aplikujący zobowiązany jest do złożenia prawdziwych oświadczeń zgodnych ze 

stanem faktycznym w odniesieniu do wszystkich oświadczeń wymienionych w 

formularzu aplikacyjnym. 

7. Ocena Aplikacji do pierwszego naboru rozpocznie się 01 marca 2017 r. i będzie 

trwała maksymalnie do 31 maja 2017r. 

8. Ocena Aplikacji do drugiego naboru trwa do końca sierpnia 2017 r. 

9. Aplikacja podlega ocenie w oparciu o merytoryczne kryteria wyboru określone 

w załączniku nr 2 do Regulaminu, na podstawie informacji zawartych w 

Aplikacji oraz dokumentów i/lub informacji udzielanych lub dostarczonych 

przez Aplikującego na wezwanie Akceleratora. 

10. Etap 1 oceny merytorycznej (ocena merytoryczna on-line) dokonywany będzie 

przez Komitet Oceniający. W przypadku posiadania powiązań lub zależności 

pomiędzy Aplikującym a oceniającym, oceniający informuje pozostałych 

członków Komitetu Oceniającego o powiązaniu i powstrzymuje się od oceny 

Aplikacji. 

http://www.ideaglobal.pl/formularz-zgloszeniowy
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11. Aplikujący wyraża zgodę, w ramach procesu oceny, na przekazanie Aplikacji 

przedstawicielom DP w celu zweryfikowania potencjału wdrożenia. 

12. Dokonując oceny merytorycznej złożonych Aplikacji w etapie 1 Komitet 

Oceniający obraduje na posiedzeniu, bez udziału Aplikujących, z którego 

sporządza się protokół. W wyniku oceny Komitetu Oceniającego stworzona 

zostanie lista rankingowa Aplikujących dla każdego z DP biorących udział w 

Programie akceleracyjnym. Najlepsze Projekty aplikacyjne zostaną przekazane 

do oceny przez DP uczestniczące w Programie, tak aby umożliwić im dokonanie 

oceny Projektów aplikacyjnych pod kątem ich przydatności i dopasowania do 

własnych potrzeb.  

13. W trakcie oceny Aplikacji, Akcelerator może żądać od Aplikującego dostarczenia 

dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających informacje zawarte 

w Aplikacji oraz aktualizacji danych. 

14.  Etap 2 oceny merytorycznej polegać będzie na prezentacji zakwalifikowanych, 

we wskazanym wyżej trybie, Projektów aplikacyjnych przed Komitetem 

Oceniającym.  

15. Dokonując oceny merytorycznej złożonych Aplikacji, Komitet Oceniający 

obraduje na posiedzeniach, na które będą zapraszani Aplikujący, którzy zostali 

zakwalifikowani do 2 etapu oceny merytorycznej. Aplikujący zostaną zaproszeni 

do zaprezentowania swego Projektu aplikacyjnego oraz udzielenia ewentualnych 

odpowiedzi na pytania członków Komitetu Oceniającego. Z posiedzeń 

sporządzone zostaną protokoły. 

16. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komitetu Oceniającego jest 

przekazywane na adres poczty elektronicznej Aplikującego. 

17.  Przebieg posiedzenia Komitetu Oceniającego w części, w której uczestniczyć 

będzie Aplikujący może podlegać rejestracji dźwiękowej lub dźwiękowo-

wizualnej i może być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość. 

18. Do Programu akceleracyjnego zaproszeni zostaną najlepiej ocenieni, po 2 etapie, 

Aplikujący. 

19. Komitet Oceniający po zapoznaniu się z Planem Realizacji Projektu, w drodze 

konsensusu podejmuje ostateczną decyzję o finansowaniu Programu 

akceleracyjnego. Aplikujący nie wybrani do Programu akceleracyjnego zostaną 

wpisani na listę rezerwową. 

20. Do programu akceleracyjnego zakwalifikowani zostaną Aplikujący spełniający 

kryteria oceny Etapu 2 w stopniu określonym Załączniku nr 2 Kryteria wyboru 

projektów w ramach programu akceleracyjnego w ramach Projektu „IDEA 

Global”. Aplikującemu nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji 

Komitetu Oceniającego w sprawie zakwalifikowania do Programu oraz 

przyznania Dofinansowania. 

21. Po zakończeniu naboru Akcelerator ogłosi listę Aplikujących wybranych do 

Dofinansowania. Aplikujący przystępując do Programu wyraża na to zgodę. 
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§ 5. Pomoc 

1. Pomoc przyznawana Beneficjentom stanowi pomoc dla przedsiębiorców 

rozpoczynających działalność i jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

2. Maksymalna kwota Pomocy przyznawana pojedynczemu Beneficjentowi w 

ramach Programu, nie może przekroczyć 250 000,00 zł (jako pomoc w formie 

pieniężnej o wartości do 200 000,00 zł oraz w formie pakietu usług o wartości 

do 50 000,00 zł). 

3. Przed przyznaniem Dofinansowania Beneficjent zobligowany jest do złożenia 

oświadczenia o statusie przedsiębiorcy (oświadczenie o spełnieniu kryteriów 

MŚP), formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną 

niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz podpisania Planu Realizacji 

Projektu. 

4. Wypłata Pomocy uzależniona jest od realizacji przez Beneficjenta Kamieni 

milowych wyznaczonych w Planie Realizacji Projektu. 

§ 6.  Przyznanie Dofinansowania 

1. Akcelerator przyznaje Dofinansowanie na podstawie pisemnej umowy o 

przyznaniu dofinansowania zawartej z Beneficjentem. 

2. Przed zawarciem umowy o przyznaniu dofinansowania Akcelerator może żądać 

dostarczenia lub uaktualnienia w wyznaczonym terminie, w formie pisemnej, 

dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy. 

3. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie, w formie pisemnej, dokumentów 

niezbędnych do zawarcia umowy będzie skutkowało odmową zawarcia umowy 

o przyznaniu dofinansowania. 

4. W przypadku odmowy zawarcia umowy o przyznaniu dofinansowania lub 

odstąpienia od podpisania umowy, Akcelerator będzie kierował zaproszenie do 

podpisania umowy do kolejnego Aplikującego, zgodnie z listą rezerwową. 

§ 7.  Wypłata Dofinansowania 

1. Dofinansowanie wypłacane będzie w transzach, zgodnie z postanowieniami 

zawartej pomiędzy Akceleratorem, a Beneficjentem umowy. 

2. Każdy z Beneficjentów będzie podlegał comiesięcznej ocenie postępów i realizacji 

założonych celów, prowadzonej przez Komitet Oceniający.  

3. Poszczególne transze dofinansowania przekazywane będą po zakończeniu i 

zaakceptowaniu przez Komitet Oceniający realizacji Kamieni milowych.   

4. Brak postępu w realizacji założonych celów może skutkować zakończeniem 

finansowania Projektu aplikacyjnego przed upływem 5-miesięcznego Programu 
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na zasadach określonych w umowie o przyznaniu dofinansowania. Rozliczenia 

kosztów kwalifikowanych Beneficjentów dokonywane będą zgodnie z metodą 

określoną w umowie o przyznaniu dofinansowania oraz zgodnie z przyjętym i 

zaakceptowanym Planem Realizacji Projektu. 

5. Beneficjent zobowiązany będzie do otwarcia i prowadzenia wyodrębnionego 

rachunku bankowego, na który otrzymywać będzie Dofinansowanie, i z którego 

dokonywać będzie zakupów i/lub opłat w ramach Programu. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, 

Akcelerator zamieszcza na stronie internetowej www.ideaglobal.pl informację o 

jego zmianie, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie zmiany oraz termin, od 

którego stosuje się zmianę.  

2. Akcelerator zastrzega sobie możliwość anulowania naboru, w szczególności w 

przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ 

na warunki przeprowadzenia naboru lub zdarzeń o charakterze siły wyższej. W 

takim przypadku Aplikującemu nie przysługuje możliwość wystąpienia z 

roszczeniem o odszkodowanie. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. 

4. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Założenia Programu akceleracyjnego „IDEA Global”. 

b) Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru projektów w ramach programu 

akceleracyjnego w ramach Projektu „IDEA Global”. 

c) Załącznik nr 3 - Schemat organizacji naboru i oceny aplikacji w ramach 

programu akceleracyjnego w ramach Projektu „IDEA Global”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideaglobal.pl/
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Załącznik nr 1 Założenia Programu akceleracyjnego „IDEA Global”. 

I. Wprowadzenie 

Program akceleracyjny dla startupów technologicznych – IDEA Global ma objąć 

wsparciem mikro przedsiębiorców lub małych przedsiębiorców, którzy wypracowane 

przez siebie produkty, wdrożą w dużych przedsiębiorstwach. 

Działalność akceleracyjna dla startupów technologicznych będzie mieć na celu: 

 wspieranie osób indywidualnych, zespołów oraz firm/startupów w szybkim 

tworzeniu i rozwijaniu produktów biznesowych 

 tworzenie “przestrzeni kreatywnej” przyciągającej nowe osoby, pomysły oraz 

instytucje, mentorów i inwestorów 

 budowanie silnej społeczności technologicznej wokół akceleratora (cele 

długoterminowe) 

 budowanie silnej sieci współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, dużymi 

przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi 

 promocję akceleratora jako miejsca, w którym tworzą się i rozwijają 

przedsięwzięcia biznesowe - podnosi to wartość biznesową miasta, regionu a w 

niektórych przypadkach nawet kraju. 

II. Cele akceleratora: 

 Celem minimum programu jest  akceleracja 20 projektów biznesowych w dwóch 

rundach akceleracyjnych, zakończona wdrożeniem technologii/nawiązaniem 

współpracy z dużymi przedsiębiorcami będącymi partnerami projektu. 

Działania akceleratora skupią się na działalności ciągłej prowadzonej w trzech 

segmentach: 

1. Akcelerator jako miejsce stałych i otwartych spotkań dla społeczności, miejsce 

przyjazne, gdzie każda osoba oraz pomysłodawca może pojawić się, miło i 

produktywnie spędzić czas, a następnie zacząć się angażować w bardziej 

skomplikowane projekty prowadzone przez akcelerator. 

2. Program akceleracyjny dla wyselekcjonowanej grupy projektów - trwający w 

określonym czasie, zapewniający wystandaryzowaną obsługę mentorów  i ekspertów 

technicznych. Program taki jednorazowo powinien trwać około 5 miesięcy i kończyć się 

prezentacją stworzonych prototypów rozwiązań przed potencjalnymi partnerami 

biznesowymi. 

3.  Otoczenie akceleratora (współpraca z osobami ze środowiska startupowego w Polsce 

i zagranicą, partnerstwa z funduszami, zewnętrznymi instytucjami, samorządami, 

uczelniami oraz administracją rządową).  
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III. Założenia IDEA GLOBAL 

1. Nabór, promocja  i „pre-akceleracja” 

Właściwy program akceleracyjny poprzedzony będzie szeroką promocją w 

środowiskach startupowych, zarówno w regionie jak i w skali kraju, ze szczególnym 

uwzględnieniem środowiska akademickiego Rzeszowa oraz przy współpracy z 

regionalnymi uczelniami. 

W ramach promocji planowany jest cykl 6 spotkań pn. „MeetUp Global IDEA” w 

Warszawie, Krakowie, Lublinie, Trójmieście, Rzeszowie i Katowicach podczas, których 

zespół akceleratora i zaproszeni przedstawiciele społeczności startupowych 

prezentować będą warunki uczestnictwa w akceleratorze, branże które są szczególnie 

ważne dla akceleratora oraz prowadzone będą warsztaty z tworzenia nowoczesnych 

modeli biznesowych, prezentacji projektów i komercjalizowania wynalazków i 

technologii. 

Dodatkowo działania promocyjne prowadzone będą we współpracy z organizacjami 

startupowymi z regionu i kraju, m.in  Fundację Startup Poland, która jest również 

partnerem merytorycznym projektu oraz poprzez płatną promocje w kanałach social 

media, media lokalne /prasa/radio i kanały promocyjne uczelni zaangażowanych w 

projekt. 

Uczestnicy drogą elektroniczną będą mogli zgłaszać projekty, a zgłoszone projekty będą 

oceniane przez zespół akceleratora oraz ekspertów zewnętrznych/branżowych w tym 

przez przedstawicieli DP. 

Kryteria oceny w pre-akceleracji: 

 Unikalność projektu 

 Odpowiadanie na rzetelne potrzeby dużych przedsiębiorstw zaangażowanych w 

działalność akceleratora 

 Staż funkcjonowania firmy aplikującej oraz doświadczenie zespołu 

 Możliwości wdrożeniowe projektu u więcej niż jednego partnera 

biznesowego/dużego przedsiębiorcy (w przypadku pozytywnej weryfikacji tego 

wskaźnika projekt będzie otrzymywał wyższą ocenę) 

 Opinia dużego przedsiębiorcy. 

2. Akceleracja właściwa 

W ramach powołanego akceleratora planuje się uruchomienie dwóch rund 

akceleracyjnych. Każda runda trwać będzie maksymalnie 5 miesięcy, 

W ramach każdej rundy akceleracyjnej zaplanowane są następujące działania: 
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a) Jednorazowe, (weekendowe) warsztaty dla pomysłodawców „Start IDEA” – 

podczas, których uczestnicy akceleracji poznają się wzajemnie, przydzielani im są 

indywidualni opiekunowie w ramach programu  akceleracyjnego, poznają zespól 

akceleratora. Uczestnicy rundy akceleracyjnej zapoznają się z zasadami 

funkcjonowania akceleratora, warunkami współpracy, systemem ocen ich pracy oraz 

wszelkimi innymi formalnościami związanymi z procesem akceleracji. Podczas tego 

wydarzenia, uczestnicy będą pracować z mentorami w obszarach takich jak: 

 weryfikacja modeli biznesowych, 

 zarządzania zespołem, 

 przygotowania harmonogramu projektu, 

 komercjalizacją ich produktów.   

Wydarzenia zorganizowane będą w duchu „Startup Weekendów” – czyli intensywna 

praca nad  założeniami projektowymi startupów, współpraca z mentorami (w tym 

przedstawicielami dużych przedsiębiorstw) oraz przygotowanie pod koniec weekendu 

„mapy drogowej” na kolejne 5 miesięcy pracy, które zostaną skonsultowane z 

mentorami oraz przedstawicielami funduszy inwestycyjnych.  

Tak przygotowane i zaakceptowane wstępnie dokumenty pozwolą w późniejszym czasie 

na weryfikację, czy projekt można zrealizować podczas 5 miesięcy, a jednocześnie jako 

wyznacznik osiągania celów i rozwoju przez dany startup. Z każdym miesiącem 

początkowe założenia będą weryfikowane, rozbudowane a w przypadku projektów, 

które nie będą realizować swojego programu rozwoju lub znacząco opóźniać się z 

realizacją wyciągnięte będą konsekwencje (w tym zakończenie programu akceleracji). 

Dodatkowym celem tego wydarzenia jest budowanie wzajemnych przyjacielskich relacji 

pomiędzy pomysłodawcami oraz zespołem akceleratora i partnerami biznesowymi. 

Wychodzimy z założenia, że tylko szeroka dobrze funkcjonująca społeczność jest w 

stanie opracować produkty i wdrożyć je  u końcowego odbiorcy – w tym wypadku 

dużych przedsiębiorstw, a w dalszej kolejności u innych podmiotów na rynku. 

b) „Startup Battle” - drugim etapem będą co miesięczne spotkania podsumowujące 

postępy dokonywane przez zespoły – spotkania te też będą odbywać się w formule 

weekendowych spotkań wszystkich uczestników akceleratora – jednak podczas nich 

uczestnicy będą korzystać ze wsparcia mentorów i ekspertów oraz będą prezentować 

przed akceleratorem, przed inwestorami, ekspertami z firm oraz przed innymi 

zespołami wyniki swoich prac. W ramach każdego takiego spotkania będą przyznawane 

oceny dla każdego projektu. 

Do oceny będzie brać się pod uwagę m.in: 

 Skuteczność w realizacji kamieni milowych: 

 Efektywność finansowa startupu (wydane środki ,a osiągnięte wyniki) 

 Rozwój modelu biznesowego i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych 
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c) Po każdej z tur akceleracyjnych odbędzie się „Demo Day” – „IDEA Connector”  z 

zaproszonymi inwestorami oraz przedstawicielami biznesu. Na wydarzeniu 

prezentowane będą wyniki prac startupów, które zakończą proces akceleracji.  

3. Współpraca online/offline 

Wydarzenia takie jak IDEA Start czy Startup Battle – nadają „rytm” funkcjonowania 

rund akceleracyjnych, pozwalają na spotkanie i prezentację wszystkich startupów w 

jednym miejscu i czasie wraz z mentorami i przedstawicielami biznesu co ma 

przyczyniać się do nawiązywania kontaktów biznesowych już na samym początku 

procesu akceleracji. 

Jednak prawdziwa praca z każdym projektem toczyć się będzie w trybie ciągłym i 

dopasowanym do potrzeb poszczególnych projektów. Każdy z zespołów otrzyma 

swojego opiekuna, którego celem jest wspieranie pracy startupu, informowanie o 

problemach i opóźnieniach oraz zgłaszanie z możliwie maksymalnym wyprzedzeniem 

zapotrzebowania na mentorów, usługi czy środki finansowe. 

Nie licząc spotkań fizycznych z ekspertami, każdy startup w formie elektronicznej 

będzie mógł zgłosić chęć kontaktu z danym mentorem oraz przekazać wcześniej swoje 

pytania i wątpliwości by udzielone później wsparcie było maksymalnie pomocne. 

Kontakt z mentorami i ekspertami będzie się odbywał w charakterze, rozmowy wideo, 

chatu, rozmowy telefonicznej lub pracy na dokumentach (komentarze, odpowiedzi itp.).  

Mentorzy i eksperci dostępni będą online dla zespołów. Zespoły będą mogły 

kontaktować się z ekspertami w czasie rund akceleracji drogą mailową, telefoniczną 

czy poprzez video konferencje. 

Dodatkowo będzie można: 

 Zgłosić wcześniej problemy przy realizacji projektu 

 Zarezerwować kontakt z mentorami/ekspertami 

 Zgłosić zapotrzebowanie na wsparcie oraz dodatkowe usługi 

 Zaznaczyć realizowane kamienie milowe w ramach danego miesiąca 

akceleracyjnego (informacje o postępach będą trafiać również do opiekuna 

projektu oraz zespołu akceleratora) 

 Odbyć rozmowę z mentorem/członkiem akceleratora 

W ramach comiesięcznych spotkań zespoły będą też mieć organizowane spotkania z 

potencjalnymi partnerami biznesowymi i inwestorami. Ma to na celu pozyskania 

odpowiedniego partnera biznesowego i zwiększenie szans na szybki rozwój projektu.  

W ramach tych spotkań uczestnicy otrzymają dodatkową pomoc w zakresie: 
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 Zarządzania zespołem 

 Tworzenia modeli biznesowych 

 Prezentacji swoich pomysłów 

 Zarządzania finansami spółki, itp. 

 Wsparcia w wycenie rozwiązań podlegających akceleracji 

 Wsparcie w procesach sprzedaży do produktu do DP 

Procesy sprzedaży oraz wyceny rozwiązań wspierany będzie przez zespół akceleratora 

opierając się na posiadanym doświadczeniu, w praktyce biznesowej oraz 

akceleracyjnej. 

Założeniem programu jest udział projektów, nie tylko z Rzeszowa lecz z całego kraju 

lub nawet zespołów z zagranicy. Biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe oraz 

geograficznie, główne prace, projektowe będą realizowane przez startupy w ich 

miejscach stałej pracy. W Rzeszowie planuje się 7 głównych spotkań dla wszystkich 

startupów oraz ewentualne dodatkowe spotkania indywidualne dla startupów (np. 

specjalistyczne korzystanie z prototypowni). Z tego względu stawiamy na ciągła 

wygodną komunikację online z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi ITP A wszystko 

to wspierane odpowiednimi narzędziami IT. Jeśli natomiast projektodawcy będą chcieli 

przebywać w Rzeszowie w otoczenia akceleratora przez dłuższy czas. Koszty tego 

pokrywać będą ze swoich własnych środków (lub środków przyznanych na działalność 

od akceleratora).  

 

IV. Otoczenie akceleratora i branże w ramach, których funkcjonować będzie 

akcelerator 

W ramach projektu zaangażowaliśmy firmy i instytucje, które będą aktywne na różnych 

etapach funkcjonowania akceleratora, a wiele z nich przez cały czas jego trwania (jak 

np. DP). W ramach partnerów zaangażowaliśmy zarówno spółki skarbu państwa oraz 

firmy prywatne (z polskim kapitałem jak i kapitałem zagranicznym) będące w 

większości liderami w swoim segmencie branżowym. Lista Dużych przedsiębiorców, 

współpracujących z Akceleratorem będzie zamieszczona na stronie internetowej 

www.ideaglobal.pl. Dodatkowo istnieje możliwość pozyskania przez Akcelerator 

kolejnych partnerów będących DP, w przypadku zgłoszenia się nowatorskich 

projektów. 

Będziemy realizować projekty w następujących branżach: 

Akcelerator chce działać w następujących branżach (w odniesieniu do Krajowych 

Inteligentnych Specjalizacji ): 

1. Pierwszy filar: 

http://www.ideaglobal.pl/
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 Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM) (KIS 1) 

 Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie 

spersonalizowanej (DiT) (KIS 2) 

 Wytwarzanie produktów leczniczych (WPL) (KIS 3) 

2. Drugi filar akceleratora: 

 Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (kis 9) 

 Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w 

tym nanoprocesy i nanoprodukty (kis 13) 

 Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (kis 17) 

3. Trzeci filar akceleratora 

 Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (KIS 15) 

 Inteligentne technologie kreacyjne (ITK) (KIS 19) 

Zakładamy również informowanie partnerów będących DP o projektach nie tylko z ich 

specyficznej branży lecz również z innych bardziej ogólnych rozwiązań, którymi mogą 

być zainteresowani. 

Dodatkowo by efektywnie prowadzić projekt zaangażowaliśmy dodatkowych partnerów 

w tym społeczności startupowe/akceleratory/uczelnie/oraz organizacje biznesowe i 

instytucje otoczenia biznesu. Wsparcie partnerów regulowane jest odpowiednimi 

listami intencyjnymi a dotyczy głównie, wsparcie promocyjnego oraz merytorycznego 

zaangażowania, w przypadku instytucji takich jak Mielecka Agencja Rozwoju 

Regionalnego czy uczelni wyższych możliwe jest również świadczenie usług, na rzecz 

startupów po preferencyjnych warunkach. 

Instytucje otoczenia biznesu: 

1. Fundacja Startup Poland – IOB/społeczność 

2. Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego – IOB 

3. Instytut Fintech – IOB  

4. Akcelerator/Fundusz – Infini sp. z.o.o. 

5. Klaster IT/Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka – IOB 

6. Społeczość Startup Weekend Rzeszów – społeczność startupowa 

7. Podkarpacka Koalicja Startupów – INUP – Fundacja/społeczność startupowa 

Fundusze Inwestycyjne: 

1. Satus Venture – VC 
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2. Augere Venture – VC 

3. Experior Venture Fund – VC 

4. InnoFund – VC 

5. Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – TFI 

6. Leonard FUND – VC 

Uczelnie: 

1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie  

2. Politechnika Rzeszowska 
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Załącznik nr 2 Kryteria wyboru projektów w ramach programu akceleracyjnego 
w ramach Projektu „IDEA Global”. 

Tabela 1. Kryteria merytoryczne oceny projektów - Etap 1 

Kryterium Opis kryterium Ocena 

Ocena możliwości wdrożenia w 

Dużym Przedsiębiorstwie 

Ocena dopasowania projektu do 

profilu działalności Dużych 

Przedsiębiorstw będących 

partnerami Akceleratora oraz 

obszarów ich zainteresowań 

TAK/NIE 

 

Tabela 2. Kryteria merytoryczne oceny projektów - Etap 2 

Kryterium Opis kryterium Ocena 

Poziom gotowości projektu 
Ocena możliwości wdrożenia w 

maksymalnym okresie 5 miesięcy 

TAK/NIE 

Ocena zarządzających  

Ocena doświadczenia i potencjału 

zespołu projektowego 

 

3 – duże doświadczenie zespołu 

oraz kompletność zespołu 

2 – duże doświadczenie zespołu 

oraz brak kompletność zespołu 

1 –  małe doświadczenie zespołu 

oraz brak kompletności zespołu 

0 – brak doświadczenia zespołu 

Wymagany próg punktowy w 

ramach kryterium, warunkujący 

pozytywną ocenę, wynosi 3 pkt. 

Od 0 do 3 

Przewaga konkurencyjna i 

innowacyjność  

Ocena innowacyjności, analiza 

konkurencji i analiza rynku  

 

3 – brak konkurencji 

2 – ograniczona konkurencja 

krajowa 

1 –  brak innowacji, posiadane 

przewagi konkurencyjne 

Od 0 do 3 
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0 – duża konkurencja i brak 

innowacji 

Wymagany próg punktowy w 

ramach kryterium, warunkujący 

pozytywną ocenę, wynosi 2 pkt. 

 

Ryzyko 

Stopień ryzyka rynkowego, 

technicznego i innych i możliwości 

ograniczenia ryzyka 

 

3 – brak ryzyka 

2 – małe ryzyko  

1 – średnie ryzyko 

0 – duże ryzyko 

Wymagany próg punktowy w 

ramach kryterium, warunkujący 

pozytywną ocenę, wynosi 2 pkt. 

Od 0 do 3 

Wykonalność  

Wykonalność formalno-prawna, 

techniczna, finansowa, 

organizacyjna 

 

1 –  wykonalność projektu 

0 – brak wykonalności 

Wymagany próg punktowy w 

ramach kryterium, warunkujący 

pozytywną ocenę, wynosi 1 pkt. 

Od 0 do 1 

 

Tabela 2. Kryteria formalne oceny projektu dokonywanej na dzień zawarcia Umowy pomiędzy Beneficjentem,  

a Akceleratorem 

Kryterium Ocena 

Aplikujący to mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, działający w formie spółki 

kapitałowej, który spełnia warunki określone w § 21 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

TAK/NIE 

Aplikujący posiada wyłączne prawa do zgłoszonego przez niego innowacyjnego 

pomysłu biznesowego oraz uprawnienia do rozporządzania nim we własnym imieniu 

pełnią praw 

TAK/NIE 
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Innowacyjny pomysł biznesowy jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, 

zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego 
TAK/NIE 

Braku powiązań w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości oraz brak powiązań kapitałowych i osobowych w 

rozumieniu § 14 ust. 6 umowy pomiędzy Beneficjentem, a Akceleratorem oraz 

Beneficjentem, a Dużym Przedsiębiorcą, który będzie zaangażowany w realizację 

programu akceleracyjnego, oraz Beneficjentem, a podmiotami świadczącymi na jego 

rzecz usługi w ramach programu akceleracyjnego 

TAK/NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


