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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora Nr 102/2022 

z dnia 21 października 2022 roku 

Regulamin uczestnictwa w konkursie  

 

na najlepszą koncepcję spółki typu spin-off pt. „Grant na spin-off” 

 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego przez: 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o. o. 

 

 

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac 

rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji 

osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem 

naukowym a otoczeniem gospodarczym. 

 

 

§ 1 

Definicje 

 

Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

 

1. Projekt – program „Inkubator Innowacyjności 4.0”, współfinansowany ze środków finansowych 

na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi  

i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

2. Konkurs – konkurs pt. „Grant na spin-off” na najlepszą koncepcję spółki typu spin-off w ramach 

projektu ustanawiany przez Organizatorów konkursu. 

3. Uniwersytet, Uczelnia – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

4. Centrum Innowacji URK sp. z o.o. – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

5. Organizatorzy konkursu – Uniwersytet, Centrum Innowacji URK sp. z o.o. 

6. CTT URK – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie – jednostka ogólnouczelniana, powołana w celu zarządzania własnością intelektualną 

i komercjalizacji wyników badań naukowych Uniwersytetu, Koordynator projektu. 

7. Spółka typu spin-off – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub prosta spółka 

akcyjna w rozumieniu Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 – tekst jedn.) założona w celu komercjalizacji Praw IP (Prawo własności 

intelektualnej), w której jednym ze wspólników lub akcjonariuszem jest Centrum Innowacji URK 

Sp. z o.o. oraz w której wspólnikiem lub akcjonariuszem może być uczestnik konkursu.  
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8. Zespół konkursowy/uczestnik konkursu – osoba, lub zespół osób uprawnionych do udziału 

w konkursie wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W ramach zespołu należy wyznaczyć 

lidera. 

9. Zgłoszenie konkursowe/wniosek aplikacyjny/wniosek konkursowy – zawiera opis 

zgłoszonych wyników badań naukowych i modelu biznesowego na spółkę typu spin-off, 

obejmujące Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu), Oświadczenie 

uczestnika konkursu o autorstwie zgłoszonej koncepcji na spółkę typu spin-off i akceptacji 

Regulaminu (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) podpisane indywidualnie przez każdego 

z członków zespołu konkursowego oraz płytę CD z nagraniem wideo pitch presentation . 

10. Panel ekspercki – zespół przedstawicieli środowiska biznesowego i inwestorów Venture Capital 

oraz przedstawiciel Uniwersytetu, powołany do oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych 

wniosków do konkursu. 

11. Komitet inwestycyjny - zespół ze środowiska nauki i biznesu oraz przedstawicieli Uniwersytetu, 

do merytorycznej oceny zgłoszeń konkursowych oraz zakwalifikowania do wsparcia w ramach 

działań przewidzianych w projekcie. 

§ 2 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskich pomysłów na założenie i prowadzenie spółki typu spin-off, 

której działalność będzie opierać się na wynikach badań naukowych i/lub prac rozwojowych o charakterze 

innowacyjnym. Zwycięzcy otrzymają wsparcie określone w § 7. Na potrzeby konkursu przez pojęcie „spółka 

typu spin-off” należy rozumieć przedsiębiorstwo powstałe w celu wdrożenia wiedzy i technologii 

wypracowanych przez przedstawicieli środowiska akademickiego Uczelni. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria: 

a) posiadające w dniu przystąpienia do konkursu status studenta, doktoranta lub pracownika 

Uniwersytetu, 

b) będące twórcami/współtwórcami innowacyjnej technologii (np. przedmiotu prawa własności 

przemysłowej, oprogramowania, know-how) stanowiącej własność lub współwłasność 

Uniwersytetu, 

c) są pełnoletnie w dniu przystąpienia do konkursu, 

d) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Zgłoszeń konkursowych na spółkę typu spin-off mogą dokonywać wyłącznie ich autorzy. 

3. Jeśli do konkursu ma zostać zgłoszony pomysł autorstwa kilku osób stanowiących zespół 

konkursowy, zgłoszenia dokonuje lider zespołu, wskazując wszystkich członków zespołu 

konkursowego w Formularzu zgłoszeniowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

4. Uczestnik konkursu/zespół konkursowy oświadcza/ją, że jest/są autorem/ami koncepcji 

biznesowej na spółkę typu spin-off i przysługują mu/im w tym zakresie pełne autorskie prawa 

osobiste. 
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5. Dokonując zgłoszenia konkursowego w ramach niniejszego konkursu uczestnik/zespół wyraża 

zgodę na opublikowanie przez Organizatorów konkursu podstawowych informacji o zgłoszonym 

pomyśle. Przy czym publikowane treści nie będą stanowić informacji będących tajemnicą spółki.   

6. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik konkursu/zespół jednocześnie oświadcza 

z zachowaniem formy pisemnej, że zgłoszone rozwiązanie, będące podstawą wniosku 

konkursowego zostało wykonane osobiście i nie narusza ono praw własności intelektualnej osób 

trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw własności intelektualnej. W przypadku wystąpienia 

przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, 

uczestnik konkursu zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły 

osoby trzecie w stosunku do Organizatorów konkursu, zwalniając ich od wszelkich zobowiązań, 

jakie powstaną z tego tytułu. 

7. Regulacja autorskich praw majątkowych do projektu spółki spin-off odbędzie się na mocy Umowy 

licencyjnej, na warunkach zawartych w wycenie technologii wykonanej przez niezależny podmiot 

zewnętrzny. 

8. Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość zaproszenia uczestnika konkursu/zespołu 

konkursowego na spotkanie, w celu prezentacji zgłoszonej koncepcji na spółkę typu spin-off.  

 

§ 4 

Nabór zgłoszeń konkursowych 

1. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami do niniejszego Regulaminu są opublikowane na 

stronach internetowych Organizatorów konkursu pod adresem: https://ctt.urk.edu.pl/, 

https://innowacje-ur.pl/ oraz na stronie projektu https://inkubator4.urk.edu.pl/. 

2. Pełne zgłoszenie konkursowe obejmuje: 

a) wypełniony oraz czytelnie i własnoręcznie podpisany przez wszystkich autorów Formularz 

zgłoszeniowy do konkursu (Załącznik nr 1), 

b) wypełnione oraz czytelnie i własnoręcznie podpisane przez wszystkich autorów z osobna 

Oświadczenie uczestnika konkursu o autorstwie zgłoszonej koncepcji na spółkę typu spin-off 

i akceptacji Regulaminu (Załącznik nr 2), oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, 

c) dodatkowo punktowane jest dołączenie nagrania wideo na płycie CD z wystąpieniem (pitch 

presentation, koncepcja nagrania i scenariusz dowolny) prezentującym czym jest produkt, jakie 

problemy rozwiązuje, jakie są korzyści dla klienta, unikalne zalety, które odróżniają go od 

innych rozwiązań. Nagranie nie może być dłuższe niż 5 (pięć) minut. 

3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim. Wszystkie wymagane pola muszą 

zostać wypełnione, za wyjątkiem tych pól, których zgłoszenie nie dotyczy, co należy 

odnotować poprzez zastosowanie zwrotu „Nie dotyczy”.  

4. Zgłoszenie konkursowe należy dostarczyć wraz z wymaganymi podpisami do CTT URK:  

a) w wersji papierowej (z płytą CD jeżeli dotyczy) – Centrum Transferu Technologii 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Kraków, al. Adama Mickiewicza 

21C, pok. 1, 31-120 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00  

lub 

b) w wersji elektronicznej na adres e-mail: inkubator4@urk.edu.pl (wszystkie załączniki  

w formie PDF z nagraniem dla chętnych). 

https://ctt.urk.edu.pl/
https://innowacje-ur.pl/
https://inkubator4.urk.edu.pl/
mailto:inkubator4@urk.edu.pl
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5. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do dnia 16.11.2022 roku do godziny 15:00. 

6. Zgłoszenia, które wpłyną do CTT URK po terminie, o którym mowa w ust. 5, nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

7. W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby (nie mniej niż 2) Formularzy zgłoszeniowych 

Organizatorzy konkursu przewidują możliwość wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń 

konkursowych. 

8. CTT URK nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie wpłynęły do niego z przyczyn od 

niego niezależnych. 

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłonienia 

zwycięzcy/-ów. 

10. Niezakwalifikowane zgłoszenia zostaną odesłane do zespołu konkursowego/uczestnika konkursu 

w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

§ 5 

Panel ekspercki 

1. Ocena zgłoszeń konkursowych pod względem formalnym i merytorycznym, zostanie 

przeprowadzona przez Panel ekspercki, działający na zlecenie Organizatorów konkursu, we 

współpracy z Komitetem inwestycyjnym, powołanym na początku realizacji projektu, w składzie: 

• przedstawiciele środowiska biznesowego i inwestorów Venture Capital, 

• Kierownik projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. 

2. Zadaniem Panelu eksperckiego jest prowadzenie oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych 

wniosków, zatwierdzanie decyzji dotyczących przyznania wsparcia oraz nadzorowanie procedury 

założenia spółki spin-off. 

3. Członkowie Panelu eksperckiego zobowiązani będą do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji związanych z pomysłami zawartymi w zgłoszeniach konkursowych i nieujawniania ich 

w innych celach niż związane z prawidłowym przebiegiem konkursu.  

§ 6 

Ocena złożonych zgłoszeń konkursowych 

1. Zgłoszenia przejdą ocenę formalną oraz merytoryczną. 

2. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone jedynie zgłoszenia konkursowe, które przejdą 

pozytywnie ocenę formalną. 

3. Na etapie oceny formalnej zgłoszeń konkursowych Organizatorzy konkursu umożliwią dokonanie 

poprawek formalnych na ich wezwanie. W terminie 7 dni od dnia wezwania uczestnik/zespół 

konkursowy ma obowiązek uzupełnienia braków. Jako termin ostateczny uwzględnia się termin 

wpływu dokumentacji do CTT URK w formie określonej w § 4 ust. 4. 

4. W ramach oceny merytorycznej dana praca konkursowa może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

Ocena merytoryczna obejmować będzie następujące kryteria: 

• opis koncepcji biznesowej na spółkę spin-off (Część B) – 20 pkt, 

• innowacyjność produktu/usług (Część C) – 30 pkt, 

• rynek (Część D) – 25 pkt, 

• zasoby (Część E) – 15 pkt, 

• nagranie wideo z wystąpieniem (pitch presentation) –  10 pkt. 
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5. Po zakończeniu oceny merytorycznej Organizatorzy konkursu ogłoszą listę zwycięzców, która 

zostanie opublikowana na stronie internetowej: https://inkubator4.urk.edu.pl/. 

6. Wszystkie decyzje Panelu eksperckiego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołani 

§ 7 

Nagrody 

1. Nagrodzone zostaną dwa najlepiej ocenione pomysły na spółkę typu spin-off. 

2. W ramach nagród w konkursie przewidziano dwie statuetki oraz dwa pakiety nagród, każdy 

z pakietów będzie obejmował wybrane spośród listy poniżej: 

a) sfinansowanie wyceny wartości technologii przeznaczonej do utworzenia spółki typu spin-off, 

b) sfinansowanie przygotowania profesjonalnego biznesplanu dla spółki typu spin-off, 

c) przygotowanie organizacyjne do powołania spółki spin-off, 

d) doradztwo radcy prawnego w zakresie prawnym na etapie założenia spółki, 

e) opieka doradcza Organizatorów konkursu w trakcie przygotowania i tworzenia spółki 

technologicznej, 

f) możliwość rejestracji spółki pod adresem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie na preferencyjnych warunkach, uregulowanych w drodze negocjacji. 

3. Maksymalny pakiet nagród stanowi równowartość 10 tys. złotych. W przypadku,  gdy wypłata 

nagrody wymagać będzie uiszczenia przez Organizatorów konkursu podatku (dochodowe, VAT 

itp.) zostanie on potrącony z wyżej wskazanej kwoty. 

4. Dodatkowo laureaci konkursu otrzymają wsparcie finansowe w formie wkładu pieniężnego, na 

pokrycie kapitału zakładowego nowo powstałej spółki typu spin-off. Przy czym przekazana kwota 

będzie odpowiadała maksymalnie 24% udziałów wniesionych przez Centrum Innowacji 

URK sp. z o.o. w spółkę typu spin-off. Wniesienie wkładu finansowego odbędzie się za 

pośrednictwem spółki celowej Uniwersytetu, Centrum Innowacji URK sp. z o.o. Wysokość 

udziałów będzie ustalona w drodze negocjacji. 

5. Zwycięzcy otrzymają statuetki konkursowe podczas uroczystości wręczenia nagród. Organizatorzy 

konkursu poinformują uczestników o terminie uroczystości z odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym. 

6. Zwycięzcy konkursu mają możliwość skorzystania z usług doradczych wymienionych w  § 7 ustęp 

2, niezbędnych do założenia spółki typu spin-off najpóźniej do dnia 31.03.2023 r.  

 

§ 8 

Procedura odwoławcza 

1. Procedura odwoławcza w przypadku niezakwalifikowania się do konkursu nie jest przewidziana. 

2. Uczestnik konkursu ma prawo do wycofania złożonego zgłoszenia konkursowego do czasu 

zakończenia naboru zgłoszeń do konkursu określonego w § 4 ust. 5 Regulaminu. 

 

§ 9 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Organizatorzy konkursu, Panel ekspercki oraz CTT URK przetwarzają informacje, które na gruncie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

https://inkubator4.urk.edu.pl/
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2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

„RODO”), mają charakter danych osobowych. 

2. Wszelkie klauzule informacyjne wynikające z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

znajdują się pod linkiem: https://iod.urk.edu.pl/index/site/5735. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Uniwersytetu. 

2. Złożenie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się 

z prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz stanowi akceptację przez 

uczestnika konkursu postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki. 

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany treści niniejszego 

Regulaminu.  

5. Wszelkie, ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji konkursu rozstrzygane będą na drodze 

polubownej, zaś w przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie sąd powszechny z siedzibą 

w Krakowie. 

6. W przypadkach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują wytyczne 

Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz przepisy 

prawa polskiego. 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

− Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

− Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika konkursu o autorstwie zgłoszonej koncepcji na spółkę 

typu spin-off i akceptacji Regulaminu 

 

 

 

 

 

https://iod.urk.edu.pl/index/site/5735

