Regulamin AKCELERATORA TECHNOLOGICZNEGO
programu akceleracyjnego „Akcelerator BioTechMed: wsparcie początkowej fazy rozwoju
przedsiębiorstw w Mazowieckim Klastrze BioTechMed”
(dalej „Akcelerator”)
1. Operatorem Akceleratora jest BTM Innovations sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593),
przy ul. Rostafińskich 4, info@btminnovations.pl (dalej "BTM"). Partnerami Akceleratora
jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej
(„CZIiTT PW”) oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie („ZPKP”).
2. Akcelerator jest projektem dofinansowanym ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego w ramach poddziałania 3.1.2. RPO WM 2014-2020.
3. Zasady działania Akceleratora zobrazowane i opisane są w prezentacji Akcelerator
Technologiczny stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu dostępnej pod
linkiem http://btminnovations.pl/akcelerator/
4. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 i 8 poniżej, uczestnictwo w Akceleratorze jest dla
Zespołów bezpłatne.
5. BTM oraz CZIiTT i ZPKP zobowiązują się do zachowania w poufności wszystkich informacji i
danych uzyskanych od Zespołów, które zostały opatrzone klauzulą poufności. Powyższe
zobowiązanie nie dotyczy informacji i danych, które są lub zostaną upublicznione w
jakikolwiek sposób bez naruszenia przez BTM, CZIiTT lub ZPKP powyższego zobowiązania,
są znane lub zostaną pozyskane przez BTM, CZIiTT lub ZPKP w sposób zgodny z prawem od
osób/podmiotów trzecich lub zostaną ujawnione na podstawie zgody członka Zespołu,
który takie informacje lub dane przekazał w związku z udziałem w Akceleratorze. BTM
oświadcza także, że zawarł umowy o zachowaniu poufności ze wszystkimi osobami, które
uzyskają dostęp do takich danych w związku z wykonywanymi czynnościami w programie,
w szczególności z mentorami oraz opiekunami
6. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Akceleratorze zobowiązane są do aktywnego
uczestniczenia w programie, w tym poprzez obecność na spotkaniach i wydarzeniach
odbywających się w ramach Akceleratora. Zespoły zobowiązane są także do wykonywania
czynności technicznych związanych z potwierdzeniem udziału w programie Akceleratora,
takich jak podpisywanie list obecności lub innych czynności umożliwiających BTM
rozliczenie projektu. Brak zastosowania się Zespołu do takich obowiązków uprawnia BTM
do wykluczenia danego Zespołu z dalszych prac w ramach Akceleratora, bez prawa Zespołu
podnoszenia w związku z tym jakichkolwiek roszczeń.
7. Usługi wykonywane w ramach Akceleratora o wartości do 5 000 (pięć tysięcy) zł co do
zasady finansowane są w 100% ze środków publicznych (tj. są bezpłatne dla
Zespołów/start-upów), jednak w przypadku usług wysokospecjalistycznych, jak plan
certyfikacji produktów, przygotowanie zgłoszeń patentowych, określanie strategii
sprzedaży, strategii budowania zespołu, czy wycena wartości, dofinansowanie wynosi 50%
wartości usługi, przy czym nie więcej niż 5 000 (pięć tysięcy) zł na jedną usługę.

8. Wszystkie usługi na rzecz projektów/Zespołów oraz start-upów biorących udział w
programie Akceleratora będą ewidencjonowane, w tym poprzez określenie ilości pracy lub
wartości wykonanych usług. Na podstawie tak sporządzonej dokumentacji obliczona
zostanie wartość udzielonego w ramach Akceleratora wsparcia, na którą start-upy
otrzymają zaświadczenie o udzieleniu przez BTM pomocy de minimis. Odmowa
potwierdzenia przyjęcia przedmiotowego zaświadczenia lub przekazania danych
umożliwiających BTM weryfikację możliwości udzielenia pomocy de minimis uprawnia BTM
do wystąpienia wobec danego start-upu lub solidarnie wszystkich członków Zespołu z
roszczeniem finansowym o wartości kwoty głównej w wysokości równowartości faktycznie
udzielonego przez BTM wsparcia w ramach Akceleratora.
8. Dokonując zgłoszenia Zespół (tj. każdy zgłoszony członek Zespołu) potwierdza zapoznanie
się z niniejszym regulaminem i przyjęcie jego wszystkich postanowień do akceptującej
wiadomości.
9. Wszystkie usługi na rzecz projektów/Zespołów oraz start-upów biorących udział w
programie Akceleratora muszą być zakończone i rozliczone przed 30 września 2018.
10. Do czasu ewentualnego zawarcia odrębnych umów i z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, niniejszy Regulamin stanowi całościowe uregulowanie
stosunków między BTM, CZIiTT i ZPKP, a Zespołami/start-upami biorącymi udział w
Programie, tj. wszystkimi, które dokonały zgłoszeń.

