REGULAMIN
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
INKUBATORA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość
(Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Olsztyn, 2019
1

I.

Definicje
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin Warmińsko – Mazurskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości,
2) BTM – oznacza to BTM Innovations sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie, będąca
operatorem Warmińsko – Mazurskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
3) Inkubator – oznacza to prowadzony przez BTM program inkubacyjny
dofinansowany ze środków RPO WiM 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1 w ramach
którego BTM oferuje pakiet usług świadczonych w celu wspierania rozwoju firm z
sektora MSP wyłącznie w ich początkowej fazie rozwoju tj. funkcjonujących na
rynku do lat 3,
4) Beneficjencie – oznacza to podmiot który zawarł umowę na inkubację
w Inkubatorze,
5) Inkubacja – oznacza to proces świadczenia przez BTM usług w ramach Inkubatora
na rzecz Beneficjenta,

II.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Inkubator wsparcia na
rzecz Beneficjentów .
2. Świadczenie wsparcia, o którym mowa w ust. 1 jest nieodpłatne i odbywa się na
podstawie niniejszego Regulaminu oraz odrębnych umów o inkubację.
3. BTM zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany Regulaminu.
Procedura zmiany Regulaminu oraz związania zmienionymi postanowieniami
Beneficjentów określona zostanie w umowie o inkubację.

III.

Cel działalności i oferta Inkubatora

1. Celem działalności Inkubatora jest wspieranie rozwoju firm z sektora MSP we wczesnej
fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata i zarejestrowanych na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym miejscem realizacji
Inkubatora może być wyłącznie miasto Olsztyn lub powiat olsztyński, w tym w
szczególności firm:
a. powstałych dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM
2014 – 2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
b. firm innowacyjnych,
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c. przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych
inteligentnych specjalizacji woj. warmińsko-mazurskiego.
2. W ramach realizowanej działalności Inkubator będzie oferował Beneficjentom pakiet
podstawowych usług związanych z inkubowaniem przedsiębiorstw, świadczenie usług
doradczych i specjalistycznych, a także dostęp do infrastruktury administracyjnobiurowej z niezbędnym wyposażeniem i bieżącym utrzymaniem. Szczegółowe usługi
świadczone w ramach Inkubatora na rzecz danego Beneficjenta określone będą w
indywidualnych umowach o inkubację.
3. Oferta Inkubatora obejmuje następujące elementy:
a. udostępnienie powierzchni biurowej Inkubatora z niezbędnym wyposażeniem,
bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media) lub usługi tzw. „wirtualnego
biura”;
b. świadczenie usług księgowych, w tym rozliczanie dotacji uzyskanych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej;
c. świadczenie usług prawnych, w tym doradztwo z zakresu wyboru właściwej
formy prawnej i procedur urzędowych zakładania i funkcjonowania
przedsiębiorstwa, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa własności
intelektualnej, pomoc w negocjacjach i sformułowaniu umowy licencyjnej;
d. świadczenie usług związanych z promocją, w tym doradztwa z zakresu
marketingu i skutecznej promocji, autopromocji i prezentacji inwestorskiej,
badania konkurencji, opracowania materiałów promocyjnych, kanałów
komunikacji z klientami, w tym mediów społecznościowych;
e. świadczenie usług ICT, w tym doradztwa z zakresu wykorzystania technologii
informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, parametrów technicznoeksploatacyjnych sprzętu niezbędnego do wdrożenia wybranych przez
inkubowany podmiot rozwiązań informacyjnych, kosztów zakupu sprzętu i
oprogramowania oraz pozostałych kosztów wdrożenia, instalacji, migracji
danych i rozruchu nowych systemów informacyjnych wykorzystywanych przez
inkubowane podmioty;
f. świadczenie usług obsługi kadrowo-płacowej;
g. świadczenie usług doradztwa w pozyskiwaniu finansowania na działalność
gospodarczą, w tym tworzenie biznesplanów, budowanie modeli biznesowych,
wsparcia procesów sprzedażowych;
h. świadczenie usług pośrednictwa w nawiązywania współpracy z jednostkami
naukowymi badawczo-rozwojowymi;
i. świadczenie usług proinnowacyjnych i specjalistycznych, w tym opracowania
dokumentów strategicznych w zakresie marketingu, sprzedaży, wejścia na
rynek, internacjonalizacji oraz organizacji i zarządzania zespołem realizującym
projekt wykorzystywanych przez Beneficjentów w procesach: transferu
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technologii, pozyskiwaniu środków finansowych, pozyskiwania partnerów do
realizacji projektów wdrażania innowacji, oceny potencjału rynkowego,
identyfikacji technologii kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz
potencjału innowacyjnego firmy;
j. mentoringu, w tym asysta w prowadzenia działalności, diagnoza i analiza
potrzeb i możliwości rozwoju;
k. szkoleń dotyczących procedur otwarcia i aspektów formalno-prawnych
prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej,
pozyskiwania dofinansowania, poszukiwania inwestora, marketingu,
sprzedaży, modeli i strategii biznesowych dla startupów, tworzenia,
efektywnych zespołów projektowych, administrowanie projektami z
dofinansowaniem;
l. przygotowania indywidualnych stron internetowych dla każdego
inkubowanego podmiotu;
4. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Inkubator następuje po podpisaniu umowy o
inkubację.

IV.

Zasady wejścia do Inkubatora

1. Podmioty mogące ubiegać się o wejście do Inkubatora to jedynie przedsiębiorcy we
wczesnej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata.
2. Podmioty wymienione w ust.1. są przyjmowane do Inkubatora w wyniku rekrutacji.
Zasady rekrutacji są publikowane na stronie www.btminnovations.pl/akcelerator.
3. Preferencje w przyjęciu do Inkubatora będą obejmowały następujące
przedsiębiorstwa:
a. powstałe dzięki wsparciu ze środków RPO 2014 – 2020, bądź innych
programów operacyjnych na lata 2014 – 2020,
b. innowacyjne,
c. działające w branżach średnio – wysokiej i wysokiej techniki (zgodnie
z klasyfikacją OECD),
d. działające w branżach inteligentnych specjalizacji województwa warmińskomazurskiego, tj. ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i
meblarstwo.
4. Podmioty ubiegające się o możliwość inkubacji składają w określonym terminie
dokumenty wskazane w ogłoszeniu, tj.:
- wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowej
Rejestru Sądowego (w zależności od formy prawnej),
- oświadczenie o przyznanej dotychczas pomocy de minimis wraz z formularzem
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
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- oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP,
5. Decyzję o przyjęciu do Inkubatora podejmuje BTM i jest to decyzja uznaniowa, od
której nie przysługuje odwołanie.

V.

Inkubacja

1. Inkubacja trwa przez okres opisany w umowie o inkubację i nie może trwać dłużej niż
do 31.12.2022 rok.
2. Beneficjenci nie ponoszą jakichkolwiek kosztów w związku z odebranymi w ramach
Inkubatora usługami.

VI.

Zasady korzystania z usług Inkubatora

1. Zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych w ramach Inkubatora zostaną
określone w umowie o inkubację.

VII.

Zasady wyjścia z Inkubatora

1. Umowa o inkubację może zostać rozwiązana w trybie porozumienia stron albo na
warunkach zgodnych ze szczegółowymi postanowieniami umowy o inkubację.
2. Umowa o inkubację wygasa w przypadku upływu okresu, na jaki umowa została
zawarta.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez BTM w trybie natychmiastowym bez
zachowania terminów wypowiedzenia i bez dodatkowych wezwań kierowanych do
Beneficjenta w przypadku:
a. rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień Regulaminu lub umowy o
inkubację,
b. działania Beneficjenta w sprzeczności z prawem,
c. stwierdzenia negatywnego wpływu Beneficjenta na wizerunek BTM,
d. podania nieprawdziwych danych lub przekazania sfałszowanych dokumentów
na etapie rekrutacji do Inkubatora,
e. innych przypadków wskazanych w umowie i inkubację.

VIII.

Pozostałe warunki

1. Przedsiębiorstwo prowadzące działalność zarówno jako osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, jak też spółka prawa handlowego może skorzystać z usług
Inkubatora tylko 1 raz.
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2. Nie może skorzystać z usług Inkubatora spółka, w której wspólnikiem lub partnerem
lub właścicielem udziałów/akcji jest osoba, która korzystała już z ww. usług Inkubatora
jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3. Nie może skorzystać z usług Inkubatora przedsiębiorstwo, do którego zostało
wniesione aportem inne przedsiębiorstwo, które już korzystało z ww. usług
Inkubatora.
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