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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Rektora Nr 197/2020 

z dnia 28 października 2020 roku  
 

Regulamin uczestnictwa w warsztatach 
 

„Startup School UR” 
 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
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. Warsztaty pt. „Startup School UR” – wsparcie pracowników Uniwersytetu oraz 
Zespołów badawczych działających na rzecz nauki. 

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 UR – 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. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w „Startup School UR” wskazana w § 3 ust. 1 
niniejszego Regulaminu. 
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8. Zespół badawczy – zespół osób, składający się z minimum jednego Pracownika 
Uniwersytetu, doktorantów i/lub studentów, którzy występują o wsparcie w zakresie 
komercjalizacji wyników badań w ramach Projektu. Przy czym, w świetle zapisów 
„Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” (§15 pkt. 7), 
włączenie do Zespołu badawczego studentów i doktorantów nie zatrudnionych w Uczelni 
wymaga uprzedniego zawarcia umowy przenoszącej prawa majątkowe do wypracowanej 
przez nich własności intelektualnej na rzecz Uczelni. 

9. Pracownik Uniwersytetu – osoba zatrudniona w Uniwersytecie w ramach stosunku pracy 
lub aktu mianowania, będąca twórcą wyników prac badawczych i rozwojowych, 
uprawniona do udziału w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0” na podstawie § 3 ust. 
1 Regulaminu. 

10. Formularz zgłoszeniowy – formularz online, zawierający pytania wymienione w 
Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

11. Komisja Oceniająca – zespół ze środowiska nauki i biznesu oraz przedstawicieli 
Uniwersytetu, powołany w celu formalnej i merytorycznej oceny zgłoszonych wyników 
oraz zakwalifikowania się do „Startup School UR” w celu odbycia warsztatów. 

§ 2 
Cel warsztatów „Startup School UR” 

 
1. Przedmiotem warsztatów „Startup School UR” jest wsparcie pracowników Uniwersytetu oraz 

Zespołów badawczych działających na rzecz nauki. Uczestnicy zdobędą doświadczenie oraz 
wiedzę potrzebną w tworzeniu podstaw własnego biznesu. Otrzymają wsparcie w formie serii 
szkoleń związanych z: tworzeniem zespołu, działaniami strategicznymi i operacyjnymi, 
prowadzeniem firmy (budowaniem strategii firmy, modeli biznesowych, prezentacji 
biznesowych). Szkolenia będą również dotyczyć kwestii prawnych i księgowych prowadzenia 
własnej działalności.  

2. „Startup School UR” zostanie podzielona na cykl 3 warsztatów dedykowanych dla 
pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 

 Warsztat nr 1 – celem tego etapu będzie wzmocnienie miękkich umiejętności Zespołów 
badawczych, takich jak: prezentacje biznesowe, umiejętności negocjacji, sposoby 
prezentowania własnej oferty technologicznej i oferty współpracy, techniki komunikacji i 
promocji. W ramach tych warsztatów zostaną wykorzystane nowoczesne metody służące 
udoskonalaniu rozwiązań technologicznych takich jak między innymi metoda Design 
Thinking, która koncentruje się na użytkowniku, współdziałaniu interdyscyplinarnych 
Zespołów oraz ciągłym eksperymentowaniu i testowaniu hipotez badawczych i budowaniu 
prototypów, a także zbieraniu opinii od użytkowników. 

 Warsztat nr 2 – celem warsztatu będzie przekazanie kompetencji Zespołom biorącym 
udział w warsztatach w zakresie: formalno-prawnym zakładania spółek, ochrony prawnej 
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rozwiązań, transferu technologii, wyceny technologii, badania potencjału komercyjnego 
rozwiązań, badania rynku, pozyskiwania funduszy zewnętrznych wspierających rozwój 
produktów lub technologii. 

 Warsztat nr 3 – spotkania indywidualne. W trakcie tego warsztatu uczestnicy będą brać 
udział w indywidualnych spotkaniach z mentorami (przedstawicielami biznesu i funduszy 
inwestycyjnych), którzy będą wspierać zespoły w zakresie przygotowania ich rozwiązań do 
wdrożenia w branżach, których te rozwiązania dotyczą. 

3. Na zakończenie przeprowadzonych warsztatów odbędzie się Finał I Edycji „Startup School 
UR”.  
W ramach tego wydarzenia Zespoły biorące udział w warsztatach zaprezentują swoje 
rozwiązania przed grupą podmiotów złożoną z przedstawicieli Uniwersytetu, mających duże 
osiągnięcia w realizacji prac B+R oraz przedstawicieli Funduszy Inwestycyjnych i firm 
branżowych zaangażowanych w „Startup School UR”. Wszystkie zespoły otrzymają 
certyfikaty ukończenia pierwszej edycji „Startup School UR”. Oprócz tego zostaną wybrane 
trzy najlepsze rozwiązania, których Zespoły otrzymają dodatkowe Certyfikaty za zajęcie miejsc 
od 1 do 3. Wybór najlepszych Zespołów zostanie dokonany na podstawie efektów realizacji 
warsztatów, tj. postępu poczynionego w toku prac warsztatowych w stosunku do punktu 
wyjściowego (zbadanego podczas pierwszego spotkania warsztatowego potencjału danego 
rozwiązania pod kątem wdrożenia na rynek). Pod uwagę zostaną wzięte informacje zawarte 
podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym. Kryteria zawarte w formularzu rejestracyjnym 
(Załącznik nr 1) będą podstawą do analizy postępu dokonanych prac nad danym 
rozwiązaniem, nad którym będą pracowały podczas warsztatów „Startup School UR” 
poszczególne Zespoły badawcze. 

4. Zgłoszone do warsztatów „Startup School UR” rozwiązania technologiczne oraz koncepcje i 
pomysły, w celu podniesienia poziomu gotowości technologicznej, będą miały szansę na 
zakwalifikowanie się do dofinansowania w ramach „Grantu na Innowacje” – Edycja II, 
realizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” w Uniwersytecie 
Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.  

§ 3 
Warunki uczestnictwa w „Startup School UR” 

1. Uczestnikami mogą być pracownicy Uniwersytetu lub Zespoły badawcze (od 2 do 5 osób), w 
których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. 

2. Prawa do wynalazków i innowacji zgłaszanych do „Startup School UR” muszą w całości 
należeć do Uniwersytetu. 

3. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, 
jednocześnie deklarują obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich przewidzianych w ramach 
„Startup School UR” warsztatach oraz Finale I Edycji „Startup School UR”. 

4. Uczestnicy warsztatów w ramach „Startup School UR” tworzący Zespoły, wyrażają zgodę na 
utrwalenie wizerunku oraz publikację wizerunku na potrzeby promocji i dokumentacji 
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dokonań w ramach „Startup School UR”, niezbędnej w zakresie realizacji projektu „Inkubator 
Innowacyjności 4.0”. 

5. Jednocześnie, Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ogólnych informacji na temat osiągnięć 
i efektów przeprowadzonych warsztatów w ramach „Startup School UR”, na potrzeby 
promocji i ewaluacji dokonań w zakresie promocji projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” 
z zastrzeżeniem § 8 ust. 1. Publikacja będzie polegać na umieszczeniu ww. informacji na: 
stronie internetowej projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0", stronie internetowej CTT UR, 
stronie internetowej Centrum Innowacji URK Sp. z o.o., stronie głównej Uczelni, mediach 
społecznościowych CTT UR i Centrum Innowacji URK Sp. z o. o. oraz w materiałach 
informacyjno-promocyjnych typu: katalogi, broszury, ulotki, plakaty, zestawienia.  

§ 4 
Nabór zgłoszeń 

1. Nabór zgłoszeń do „Startup School UR” prowadzony będzie na zasadach określonych w 
niniejszym paragrafie. 

2. W celu uczestnictwa w warsztatach „Startup School UR” należy wypełnić i wysłać formularz 
rejestracji online udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej  
www.ctt.urk.edu.pl 

3. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie od dnia ogłoszenia na stronie internetowej 
www.ctt.urk.edu.pl do 12.11.2020 roku. 

4. Zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie będą podlegały 
ocenie. 

5. Spośród wszystkich złożonych zgłoszeń, co najmniej 10 (słownie: dziesięć) zgłoszeń, otrzyma 
wsparcie w ramach warsztatów „Startup School UR”. 

6. Organizatorzy warsztatów „Startup School UR” zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu 
naboru zgłoszeń. 

 
§ 5 

Ocena złożonych zgłoszeń 

Ocena złożonych zgłoszeń zostanie przeprowadzona w ramach dwóch etapów:  

a) I etap oceny − rekrutacja, ocena formalna. Wypełnianie przez Uczestników formularza 
zgłoszeniowego online, udostępnionego przez Organizatora  
i opublikowanego na stronie CTT UR. Ocena formalna obejmuje kryterium w zakresie 
spełnienia wymogów formalnych, określonych w §3. W tym etapie zostanie wyłoniona 
grupa 20 zgłoszeń. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

b) II etap oceny − ocena i weryfikacja merytoryczna, ranking, wyłonienie Uczestników. 
Każde zgłoszenie do warsztatów „Startup School UR” podczas oceny merytorycznej 
będzie oceniane przez minimum 2 członków Komisji Oceniającej. Ocena 
merytoryczna będzie prowadzona w oparciu o kryteria punktowe, liczba punktów 
przyznanych będzie średnią arytmetyczną oceny członków Komisji Oceniającej.  
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W wyniku oceny powstanie lista rankingowa, na podstawie której najwyżej ocenione 
projekty zostaną zakwalifikowane do warsztatów „Startup School UR”. W tym etapie 
zostanie wyłonionych maksymalnie 10 zgłoszeń.  

§ 6 
Komisja Oceniająca 

1. Na potrzeby rekrutacji do udziału w warsztatach „Startup School UR” powołuje się członków 
Komisji Oceniającej, w składzie: 

a) przedstawiciel środowiska biznesowego, 
b) przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
c) przedstawiciel Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. 

2. Zadaniem Komisji Oceniającej jest przeprowadzenie oceny merytorycznej zgłoszeń, 
zatwierdzanie decyzji dotyczących zakwalifikowania się do „Startup School UR” oraz 
nadzorowanie przebiegu realizacji warsztatów oraz Finału I Edycji „Startup School UR”. 

§ 7 
Procedura odwoławcza 

1. W przypadku niezakwalifikowania się do warsztatów „Startup School UR” procedura 
odwoławcza nie jest przewidziana. 

2. Uczestnikom przysługuje prawo wycofania swojego zgłoszenia do czasu zakończenia naboru 
zgłoszeń do warsztatów „Startup School UR” określonego w § 4 ust. 3 Regulaminu.  

 

§ 8 
Zasady zachowania poufności 

1. Wszystkie składane w ramach warsztatów „Startup School UR” zgłoszenia są traktowane jako 
poufne i nie będą wykorzystane w ramach warsztatów „Startup School UR” i poza nimi bez 
wiedzy Uczestników. 

2. Wszyscy Uczestnicy, tworzący Zespoły w ramach uczestnictwa w „Startup School UR”, 
zobowiązują się do ścisłej poufności oraz nie ujawniania na zewnątrz, jak również nie 
wykorzystywania dla osobistej korzyści oraz korzyści osób trzecich, informacji posiadających 
wartość merytoryczną (np. know-how), zasłyszanych od innych Zespołów podczas prac 
warsztatowych. To samo ograniczenie dotyczy pracowników ze strony Organizatora 
warsztatów (tj. pracowników CTT UR, Centrum Innowacji URK sp. z o.o., Członków Komisji 
Oceniającej oraz innych osób współpracujących), odpowiedzialnych za przygotowanie 
logistyczne i techniczne całości wydarzeń, przewidzianych w ramach „Startup School UR”. 
Wyjątkiem są sytuacje, kiedy informacje te są ogólnie znane, a także kiedy informacje te są 
niezbędne do przeprowadzenia „Startup School UR” przez Organizatora oraz osoby z nim 
współpracujące. 
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§ 9 
Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Organizatorzy warsztatów „Startup School UR”, tj. w szczególności: Komisja Oceniająca, 
CTT UR, Centrum Innowacji URK sp. z o.o. oraz osoby współpracujące, przetwarzają 
informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 Uniwersytetu. 
2. Zgłoszenie do „Startup School UR” jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się 

z prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz stanowi akceptację 
przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1. 
4. Organizatorzy „Startup School UR” zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany treści 

niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu każdorazowo zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej CTT UR. 

5. Wszelkie, ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji „Startup School UR” rozstrzygane 
będą na drodze polubownej, zaś w przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie sąd 
powszechny z siedzibą w Krakowie.  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. 
„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych 

i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4) 
 

    

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz rejestracyjny online – udostępniony 
na stronie internetowej www.ctt.urk.edu.pl 
 

Kryteria punktowe 
II Etap 

 
Podstawowa charakterystyka startupu/pomysłu na biznes (max. 1000 znaków): 
 
• Opis produktu/technologii/usługi oraz dotychczasowych sukcesów. 
• Czy rozwiązanie jest chronione, np. patent/znak towarowy? 
• Czy zespół zdobył dotychczas nagrody, medale, wyróżnienia itp.? 

od 0 pkt do 10 pkt 

Jak podstawowy problem rozwiązuje dana technologia (max. 1000 znaków): 
 
• Opisz problem oraz metodę jego rozwiązania (np. ochrona środowiska 
poprzez redukcję emisji CO2, ulepszony proces technologiczny, większa 
wydajność urządzenia). 
• Z czym mierzą się obecnie klienci/dostawcy w aspekcie zgłaszanego 
rozwiązania? 
• Jaka była motywacja w dotychczasowej realizacji prac B+R (np. 
zidentyfikowane problemy społeczno-gospodarcze, potencjał biznesowy, 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe, obecne kierunki badawcze) 

od 0 pkt do 10 pkt 

Charakterystyka członków Zespołu (max. 1000 znaków): 
Proszę wskazać skład Zespołu oraz dotychczasowe doświadczenie jego 
członków, wraz z wymienieniem potencjalnych partnerów projektu 

od 0 pkt do 10 pkt 

Innowacyjność technologii/produktu/usługi (max. 800 znaków): 
 
• Opisz innowacyjność zaproponowanego rozwiązania  
• Wskaż typ innowacji (zaznaczyć):  

 produktowa 

 procesowa (technologiczna) 

 organizacyjna 

 marketingowa 
 

od 0 pkt do 10 pkt 

Weryfikacja obecnego rynku w branży (max. 800 znaków): 
Jak obecnie wygląda rynek, na który planowane jest wprowadzenie rozwiązania? 
Czy technologia/produkt są dedykowane na rynek lokalny, regionalny, czy też 
na poziomie krajowym a nawet globalnym? 

od 0 pkt do 10 pkt 

Główni konkurenci na rynku (max. 600 znaków): 
Wskaż głównych konkurentów rynkowych dla zaproponowanego rozwiązania. 
W jaki sposób technologia/produkt, którą rozwija zespół (startup) jest w stanie 
zdobyć przewagę rynkową? 

od 0 pkt do 10 pkt 

 


