
Regulamin Akceleratora Branżowego 

1. Akcelerator Branżowy (zwany dalej „Akceleratorem”) jest przedsięwzięciem organizowanym 

przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w Warszawie (00-025), ul. Krucza 50, (zwaną dalej 

„Organizatorem”) w partnerstwie z podmiotami i instytucjami współpracującymi  

z Organizatorem, w szczególności z podmiotami Grupy PFR (zwanymi dalej „Partnerami”).  

2. Akcelerator realizowany jest dla branży wybranej w drodze konsensusu przez Organizatora  

i Partnerów.  

3. Akcelerator organizowany jest w celu wspólnej, z Partnerami i Uczestnikami, realizacji działań 

zmierzających do zdynamizowania ekspansji zagranicznej Uczestników z wykorzystaniem 

instrumentów i narzędzi produktowych Organizatora i Partnerów.  

4. Akcelerator obejmuje zestaw działań o zakresie i wstępnym harmonogramie opisanych 

w programie Akceleratora (zwany dalej „Programem”), stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Deklaracji Uczestnictwa.  

5. Organizator i Partnerzy wniosą wkład merytoryczny zgodnie z zakresem Programu (Załącznik 1 

do Deklaracji Uczestnictwa w Akceleratorze – Program). 

6. Obsługę organizacyjną Akceleratora zapewnia Organizator. Zasady działania Akceleratora 

reguluje niniejszy Regulamin.  

7. Do Akceleratora mogą przystąpić podmioty (zwane dalej „Uczestnikami”), które zostały 

pozytywnie ocenione przez Organizatora według poniższych kryteriów obligatoryjnych: 

a) małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) z dominującym udziałem kapitału krajowego, w tym spółki giełdowe,  

c) głównym przedmiotem ich działalności jest produkcja w branży, dla której prowadzona jest 

dana edycja Akceleratora,  

d) planują ekspansję na rynki zagraniczne, w szczególności na rynki perspektywiczne 

określone w Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

e) prawidłowo złożyły Deklarację Uczestnictwa (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), 

przez co rozumie się przesłanie skanu Deklaracji Uczestnictwa na adres mailowy wskazany 

w ogłoszeniu o naborze do Akceleratora, prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez 

uprawnione osoby oraz w określonym przez Organizatora terminie o ogłoszeniu rekrutacji, 

publikowanym na stronie internetowej Organizatora, której mowa w pkt 12 poniżej,  

f) zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz zapoznały się z informacją dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2 do Deklaracji Uczestnictwa) i wyraziły 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptacji Regulaminu dokonują w imieniu 

Uczestników osoby umocowane do reprezentowania Uczestnika. 

8. O przyjęciu do Akceleratora decyduje spełnienie kryteriów obligatoryjnych opisanych powyżej 

w punkcie nr 7 oraz kolejność zgłoszeń.  

9. W procesie oceny i weryfikacji Organizator nie wyklucza formułowania dodatkowych pytań.  

10. Wyniki oceny i weryfikacji dokonane przez Organizatora są ostateczne. Organizator nie 

przewiduje procedury odwoławczej od wyników oceny.  

11. Uczestnicy deklarują delegowanie osób do uczestnictwa w przedsięwzięciach opisanych w 

Programie, jednak nie więcej niż 2 osoby reprezentujące Uczestnika.  

12. Informacje o Akceleratorze są dostępne na stronie internetowej www.pfr.pl. 

13. Uczestnictwo w Akceleratorze jest nieodpłatne. 

14. Organizator, Uczestnicy i Partnerzy samodzielnie pokrywają koszty związane z uczestnictwem  

w pracach Akceleratora, w szczególności koszty transportu, wyżywienia i noclegów.  

http://www.pfr.pl/


15. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez 

Uczestników informacji uzyskanych w ramach Akceleratora. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji merytorycznej i czasowej Programu  

w trakcie jego realizacji z przyczyn niezależnych od Organizatora lub na wniosek Uczestników  

i Partnerów. Modyfikacją nie mogą ulec kwestie odpłatności i zasad uczestnictwa  

w Akceleratorze.  

17. Regulamin obowiązuje przez czas określony, do dnia zakończenia działań przewidzianych  

w Programie.  

 

Opracowano: PFR S.A., Warszawa, 11.04.2019



 


