Regulamin dla Uczestników
projektu Portal Pomysłów Wielkich Jutra
„mam FIRMĘ”

§ 1. Zasady Ogólne
1.

Portal Pomysłów Wielkich Jutra jest projektem realizowanym przez Fundację „Wspieramy Wielkich
Jutra” z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35.

2.

Portal Pomysłów Wielkich Jutra ma na celu:

a)

Umożliwienie Firmom we wczesnej fazie rozwoju pozyskanie kapitału na rozwój.

b)

Wspieranie rozwoju aktywnej przedsiębiorczości.

c)

Inicjowanie powiązań między Uczestnikiem a Inwestorem.
§ 2. Definicje

Jeżeli co innego nie wynika z treści niniejszego Regulaminu, wyrażeniom użytym w Regulaminie
nadaje się następujące znaczenie:
1.

„Regulamin” – niniejszy regulamin.

2.

„Uczestnik” – przedsiębiorca – osoba upoważniona do reprezentowania firmy we wczesnej fazie
rozwoju, co oznacza, iż w dniu zgłoszenia do udziału w Portalu Pomysłów Wielkich Jutra – nie
minęło więcej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności.

3.

„Inwestor” - osoba fizyczna lub prawna, angażująca kapitał własny w nowe przedsięwzięcia.

4.

„Formularz zgłoszeniowy: Mam Firmę” – dokument zawierający informację o Uczestniku i Firmie.
Formularz dostępny jest na stronie www.portalpomyslow.pl

5.

„Formularz: Plan Rozwoju Firmy” – dokument

- plan dalszego działania Uczestnika, przy

uwzględnieniu pozyskanego kapitału. Sporządzony zgodnie z wytycznymi Portalu Pomysłów
Wielkich Jutra. Formularz dostępny jest na stronie www.portalpomyslow.pl
6.

„Zespół Oceniający” – ustanowiony przez Fundację „Wspieramy Wielkich Jutra” zespół ekspertów
w zakresie finansowców i prawa - oceniający zgłoszenia.

7.

„Informacje Poufne”:

a)

wszystkie informacje dowolnego rodzaju w dowolnej formie lub formacie, ustne i pisemne, w tym
bez ograniczenia ogółu powyższego, pocztę elektroniczną, faksy, rysunki, kopie elektroniczne
dokumentów, specyfikacje, dane, wykresy, nagrania ustne, informacje cyfrowe, które otrzymała
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra od Uczestnika, a które dotyczą Uczestnika lub dowolnej ze
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spółek zależnych lub stowarzyszonych Uczestnika, lub bardziej ogólnie jego organizacji lub
polityki strategicznej, finansowej, prawnej, handlowej lub innej,
b)

tożsamość osób zaangażowanych w przedsięwzięcie będących doradcami, personelem (w tym
personelem spółek zależnych i stowarzyszonych strony ujawniającej lub dowolnej strony, z którą
strona ujawniająca zamierza się połączyć w kontekście przedsięwzięcia),

c)

istnienie, treść, charakter, postępy i ewolucja przedsięwzięcia,

d)

treści, dane oraz koncepcje Inwestora dotyczące inwestycji.

§ 3. Status Uczestnika
1.

Warunkiem uczestnictwa w Portalu Pomysłów Wielkich Jutra jest zgłoszenie Firmy. Do Portalu
Pomysłów zgłaszane mogą być Firmy, które na dzień wysłania Formularza zgłoszeniowego „Mam
Firmę” nie działają na rynku dłużej niż jeden rok.

2.

Z chwilą wysłania do Portalu Pomysłów Wielkich Jutra prawidłowo wypełnionego Formularza
zgłoszeniowego „Mam Firmę”, przedsiębiorca staje się Uczestnikiem i tym samym akceptuje
wszelkie warunki wynikające z niniejszego Regulaminu.

3.

Uczestnik zobowiązany jest do przedstawiania danych i informacji zgodnych z prawdą, które to
dane i informacje będą weryfikowane – pod względem zgodności ze stanem faktycznym – przez
Zespół Oceniający. W przypadku wystąpienia niezgodności po uprzednim uzyskaniu wyjaśnień ze
strony Uczestnika -

na skutek rekomendacji Zespołu Oceniającego

- Fundacja „Wspieramy

Wielkich Jutra” może wykluczyć Uczestnika z Portalu Pomysłów Wielkich Jutra.
4.

Uczestnik po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu Formularza zgłoszeniowego „Mam Firmę”
otrzyma na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail kod aktywacyjny, pozwalający na
zalogowanie się w systemie Portalu Pomysłów Wielkich Jutra oraz samodzielne śledzenie ścieżki
oceny Firmy.

5.

Uczestnikowi przysługuje możliwość wycofania zgłoszenia „Mam Firmę”, po uprzednim, pisemnym
powiadomieniu o tym fakcie Fundacji „ Wspieramy Wielkich Jutra.”

6.

Formularz zgłoszeniowy „Mam Firmę” może być udostępniony osobom trzecim w celu dokonania
weryfikacji eksperckiej na płaszczyznach nie mieszczących się w kompetencjach osób
wchodzących w skład Zespołu Oceniającego.
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§ 4. Procedura postępowania.
Ustala się następującą procedurę postępowania:
1. Etap I
1) Uczestnik zgłasza Firmę do Portalu Pomysłów Wielkich Jutra wypełniając Formularz zgłoszeniowy
„Mam Firmę” (akceptując jednocześnie regulamin oraz Umowę o Zachowaniu Poufności).
Zgłoszenia przygotowane przy użyciu innego, niż na stronie Portalu Pomysłów Wielkich Jutra,
formularza nie będą rozpatrywane. W przypadku nieprawidłowości lub niekompletności zgłoszenia,
Uczestnik zostanie wezwany do poprawienia lub/i uzupełnienia Formularza zgłoszeniowego „Mam
Firmę”. Uczestnik otrzyma informację w tym zakresie, w tym również potwierdzenie prawidłowości
zgłoszenia na podany w Formularzu zgłoszeniowym „Mam Firmę” adres e-mail.
2. Etap II:
1)

W ciągu miesiąca od złożenia przez Uczestnika prawidłowego Formularza zgłoszeniowego „Mam
Firmę”, na podstawie danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym „Mam Firmę”, Zespół
Oceniający dokona analizy potencjału Firmy w oparciu o własną wiedzę, doświadczenie oraz
obowiązujące w Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra” procedury wewnętrzne.

2)

Uczestnik otrzyma informację o decyzji Zespołu Oceniającego na podany przez siebie adres email. W przypadku pozytywnej oceny, Uczestnik zakwalifikowany zostanie do III Etapu.

3. Etap III:
1)

Uczestnik zakwalifikowany do tego Etapu otrzyma drogą e-mailową zaproszenie na spotkanie,
które odbędzie się w ciągu 21 dni od przekazania informacji o pozytywne ocenie dokonanej w
ramach Etapu II. W spotkaniu ze strony Uczestnika musi wziąć udział osoba posiadająca
upoważnienie do reprezentowania przedmiotowej Firmy.

2)

Podczas spotkania omówiony zostanie potencjalny zakres wspólnego przedsięwzięcia oraz dalsze
plany rozwojowe. W ciągu 14 dni od odbycia spotkania Uczestnik otrzyma informację
potwierdzającą dalsze zainteresowanie lub rezygnację z inwestycji. Dalsze zainteresowanie jest
automatycznie zaproszeniem Uczestnika do IV etapu. Do zaproszenia może zostać dołączona lista
pytań od Inwestora. Przed podjęciem rozmów – przedstawiciele Inwestora podpiszą dokument o
zachowaniu poufności, który dotyczyć będzie Informacji Poufnych.

4. Etap IV:
1) W ramach tego Etapu zadaniem Uczestnika będzie przedstawienie w ciągu 21 dni od dnia
uzyskania zaproszenia do uczestnictwa w Etapie IV Planu Rozwoju Firmy, wg Formularza „Plan
Rozwoju Firmy” określonego przez Portal Pomysłów Wielkich Jutra.
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5. Etap V:
1) W ciągu miesiąca od złożenia Planu Rozwoju Firmy – Uczestnik zostanie poinformowany o jego
ocenie przez Zespół Oceniający. W przypadku oceny pozytywnej – Uczestnik zostanie zaproszony
do V Etapu.
2) Uczestnik otrzyma informację o decyzji Zespołu Oceniającego na podany przez siebie adres e-mail,
w przypadku pozytywnej oceny Uczestnik zakwalifikowany zostanie do ostatniego, VI etapu.
6. Etap VI:
W ramach ostatniego Etapu Uczestnik zostanie zaproszony na rozmowę z potencjalnym
Inwestorem/Inwestorami oraz Zespołem Oceniającym. W spotkaniu ze strony Uczestnika musi
wziąć udział osoba posiadająca upoważnienie do reprezentowania przedmiotowej Firmy. Podczas
rozmowy Uczestnik dokona prezentacji rozwoju firmy. W przypadku ostatecznego potwierdzenia
zainteresowania Uczestnika przez Inwestora – dalsze etapy współpracy uzgadniane są
indywidualnie na drodze Inwestor – Uczestnik.

§ 5. Zachowanie reguł poufności
1.

Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra”

i Uczestnik

zobowiązują się do zachowania poufności

Informacji Poufnych uzyskanych przez Portal Pomysłów Wielkich Jutra i Uczestników.
2.

Zasady zachowania reguł poufności szczegółowo określa Umowa o Zachowaniu Poufności.
§ 6. Postanowienia końcowe

1.

Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra” nie pobiera żadnych opłat od Uczestników.

2.

Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra” nie ponosi odpowiedzialności za skutki transakcji pomiędzy
Inwestorem i Uczestnikiem, jak również nie ponosi odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej
za działania i zaniechania Inwestora i Uczestnika. Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra” nie
dokonuje weryfikacji prawnej i finansowej Uczestnika i Inwestora i w związku z tym nie udziela
żadnych gwarancji i

poręczeń, jak również nie jest stroną jakichkolwiek zobowiązaniowych

stosunków pomiędzy Inwestorem a Uczestnikiem. Inwestor, jak i Uczestnik nie mogą być
traktowani jako przedstawiciel Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra”.
3.

Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie za
powiadomieniem o tym fakcie drogą e-mailową Uczestników.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
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5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2011 r.

