UMOWA PROGRAMU AKCELERACJI
zawarta w dniu ______ 2016 roku w Lublinie, pomiędzy:
spółką Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Dobrzańskiego 3, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000228715, NIP: 7122914578,
wysokość kapitału zakładowego 53.703.000 zł (opłacony w całości), reprezentowaną przez:
Tomasza Małeckiego – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „LPNT”,
a
Partnerem 1 Projektu „Platformy startowe: Connect „Spółką XXXXXXXXXX sp. z o.o. z siedzibą
w _____________________________ wpisaną do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd ………………………………. ……………..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000xxxxxx, NIP: xxxxxxxxxxx, wysokość kapitału zakładowego xxxxxxxxxxxxxx zł, reprezentowaną przez:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a
Spółką XXXXXXXXXX sp. z o.o. z siedzibą w _____________________________ wpisaną do rejestru przedsiębiorców w ramach
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd ………………………………. ……………..Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000xxxxxx, NIP: xxxxxxxxxxx, wysokość kapitału zakładowego xxxxxxxxxxxxxx zł,
reprezentowaną przez:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I

a
zwanym dalej „Startup”
dalej łącznie zwanymi „Stronami”
Strony zawierają Umowę o następującej treści:
§1.
1

Jeśli dotyczy. Niepotrzebne skreślić. Partner - inkubator, podmiot wymieniony w §2 Regulaminie; świadczący usługi podstawowe , usługę opiekuna dla danego startupa.
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SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszej Umowie pojęcia mają następujące znaczenie:

1.1. Partner/Partnerzy – podmioty wymienione w §2 Regulaminu.
1.2. Pomysł biznesowy – koncepcja biznesowa, której produkt/usługa/proces odznacza się innowacyjnym
charakterem lub trafia w niszę rynkową.
1.3. Program akceleracji – etap procesu zapewnienia odpowiednich jakościowo usług, które będą oferowane
przedsiębiorstwom typu startup w zakresie rynkowego testowania pomysłu, prac nad jego rozwojem
i przygotowania na jego bazie produktu o minimalnej funkcjonalnej konieczności (MVP), gotowego do sprzedaży
rynkowej.
1.4. Projekt – „Platforma Startowa: Connect” jest współfinansowany ze środków Europejskich Funduszy
Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi
priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Celem Projektu jest wzrost innowacyjnych
przedsiębiorstw, budowanie i promowanie ekosystemu przedsiębiorczości typu startup w Polsce Wschodniej
poprzez przekształcanie pomysłów biznesowych w produkty/usługi, przygotowywanie ich pod kątem rynkowym
według przyjętej metodologii oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych.
1.5. Regulamin – dokument określający zasady postepowania konkursowego i uczestnictwa w programie
akceleracji: od zgłoszenia Pomysłu biznesowego, przez ocenę, po uczestnictwo w programie akceleracji.
1.6. Umowa programu akceleracji (Umowa) – niniejsza Umowa.
1.7. Usługi podstawowe – usługi, o których mowa w §4 ust. 1.4. Umowy.
1.8. Usługi specjalistyczne – usługi, o których mowa w §4 ust. 1.2. Umowy.
§2.
PRZEDMIOT UMOWY

II

1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków współpracy oraz praw i obowiązków Stron w zakresie realizacji
programu akceleracji w ramach Projektu prowadzonego na podstawie Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe
dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.
2. Startup został zaproszony do udziału w programie akceleracji na podstawie postanowień Regulaminu po
przeprowadzeniu postępowania konkursowego, o którym mowa w Regulaminie.
3. Umowa została zawarta na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu. W przypadku sprzeczności
postanowień Umowy i Regulaminu, wiążące są postanowienia Umowy.
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§3.
OŚWIADCZENIA STRON

III

1. Startup oświadcza, iż:
1.1. jest właścicielem pomysłu biznesowego, zgłoszonego zgodnie z Regulaminem. Właścicielowi Pomysłu biznesowego
przysługuje wyłączne i niczym nieograniczone i nieobciążone prawo do zgłoszonego pomysłu biznesowego:
1.1.1. przysługują mu wyłącznie majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego pomysłu biznesowego,.
1.1.2. posiada wyłączne prawo do zgłoszonego przez niego pomysłu biznesowego oraz wyłączne uprawnienie
do rozporządzania nim w imieniu własnym,
1.1.3. opisany w pomyśle biznesowym produkt/usługa/proces nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu
praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny podmiot/y lub osobę/y.
1.2. nie istnieje powiązanie w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
pomiędzy Startup, a LPNT lub Partnerami lub podmiotami świadczącymi Startup usługi (Partnerami) w ramach realizacji
powyższej umowy,
1.3. zgłoszony pomysł biznesowy jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczeń
osób trzecich,
1.4. zgłoszony pomysł biznesowy nie jest przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wspólników Startup,
1.5. zgłoszony pomysł biznesowy nie jest przedmiotem umowy dzierżawy, najmu, użyczenia bądź innej podobnej umowy,
która mogłaby utrudnić bądź uniemożliwić jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem,
1.6. Wspólnicy Startup nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związani tytułem przysposobienia,
opieki lub kurateli, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych LPNT,
1.7. Wspólnicy Startup nie pozostają w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym z LPNT lub Partnera i nie
są członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych LPNT lub Partnera.
1.8. nie jest wykonawcą lub podwykonawcą zadań zleconych w ramach realizacji Projektu,
1.9. członkowie zarządu Startup nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
1.10. spełnił wszystkie warunki, o których mowa w Regulaminie, uprawniające go do zawarcia niniejszej Umowy,
1.11. spełnił wszystkie warunki wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa ze względu na przedmiot
pomysłu biznesowego, konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej w celu rozwijania pomysłu biznesowego,
1.12. Startup wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby wizerunek oraz głos i wypowiedzi (wraz z imieniem
i nazwiskiem udziałowców spółki) – w całości lub postaci dowolnych fragmentów, zostały wykorzystane w materiałach
promocyjnych, marketingowych, reklamowych lub informacyjnych dotyczących projektu „Platformy startowe dla nowych
pomysłów - Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów” w ramach Platformy startowej – Connect –
Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. w Lublinie. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym
mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania
z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie
światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego,
c) w sieci multimedialnej (w tym Internet),
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
nadawanie za pośrednictwem satelity,
wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
wykorzystanie w utworach multimedialnych,
wykorzystanie na stronach internetowych,
umieszczenie i wykorzystanie zdjęć we własnych materiałach promocyjnych, na stronach internetowych,
w prasie, w reklamie mało- i wielkoformatowej, na okładkach ewentualnych nośników i na nich samych;
k) wykorzystanie w/w materiałów lub ich fragmentów w ramach Internetu (w tym dystrybuowanej
w Internecie telewizji interaktywnej).

1.13. LPNT S.A. w Lublinie przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku, głosu
oraz wypowiedzi – w całości lub w postaci dowolnych fragmentów oraz do wprowadzania zmian, w tym skracania
wypowiedzi – w zakresie pół eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania jego praw osobistych.
Równocześnie LPNT S.A. w Lublinie przysługuje prawo do przenoszenia praw wynikających z niniejszego oświadczenia
na inne osoby.

§4.
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LPNT LUB PARTNERA

1. W ramach Umowy LPNT zobowiązuje się zapewnić Startup następujące usługi:

1.1. opiekuna startup, czyli osobę koordynującą proces inkubacji przedsiębiorstwa pomysłodawcy typu startup. Do zadań
opiekuna Startup należy:

IV

1.1.1. przygotowanie szczegółowego programu inkubacji dla Startup w zależności od indywidualnych
potrzeb przedsiębiorstwa pracującego nad rozwojem pomysłu;
1.1.2. dokonywanie oceny postępu prac nad rozwijaniem pomysłu, według przyjętych list kontrolnych
(„kamieni milowych”), ustalonych z ekspertami branżowymi;
1.1.3. koordynacja wszelkich usług świadczonych na rzecz Startup,
1.1.4. sporządzenie końcowego raportu z prac Startup, będącego jednocześnie elementem
dokumentacji składanej na etapie wnioskowania o sfinansowanie przedsiębiorstwa typu startup
związanego
z wejściem na rynek z przygotowanym produktem;
1.2. obsługę księgową, prawną oraz doradztwo podatkowe (tzw. usługi podstawowe),
1.3. Preparation Camp (warsztaty, których celem jest stworzenie MVP pomysłu biznesowego i powtarzalnego,
skalowalnego oraz rentownego modelu biznesowego),
1.4. specjalistyczne usługi doradcze w 4 obszarach tematycznych:
1.4.1. wsparcia technicznego, technologicznego, inżynierskiego, informatycznego, wzorniczego,
w tym zapewnienie niezbędnego oprogramowania i licencji,
1.4.2. wsparcia w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu (ocena
rynkowa produktu, stworzenia modelu biznesowego),
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

1.4.3. wsparcia w obszarze analiz potrzeb klienta (badanie rynku, odnajdowanie i ocenianie
możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców
(nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb, opracowywanie produktu oraz strategii jego
dystrybucji, przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji, reklama i informacja o
produkcie),
1.4.4. wsparcia w obszarze projektowania graficznego, tworzenia nazw i znaków firmowych, w tym
wizualne kreowanie marki, tworzenie systemów identyfikacji oraz wspomagania sprzedaży.
Zakres usług specjalistycznych oferowanych przez LPNT, o których mowa w §4 pkt 1.4. Umowy uzależniony
jest od rodzaju, przedmiotu oraz zakresu działalności gospodarczej, którą prowadzi Startup.
Usługi podstawowe, o których mowa §4 pkt. 1.2., wsparcie opiekuna startup, o którym mowa w §4 ust. 1.1. oraz
warsztaty Preparation Camp, o których mowa w §4 pkt. 1.3. świadczone będą na rzecz Startup na podstawie
zapotrzebowanie zgłaszanego przez Startup w terminie uzgodnionym z opiekunem Startup.
Usługi, o których mowa w niniejszych paragrafie wykonywane będą przez Partnerów oraz przez LPNT. LPNT
zastrzega sobie prawo do korzystania z podwykonawców przy realizacji usług, o których mowa w niniejszym
paragrafie, na co Startup wyraża nieodwołalną zgodę.
LNPT zastrzega sobie prawa do odmowy wykonania usług specjalistycznych, o których mowa w §4 pkt. 1.4
Umowy w przypadku, gdy ich wykonanie nie będzie uzasadnione rodzajem, przedmiotem oraz zakresem
działalności gospodarczej, którą prowadzi Startup. Odmowa nie może stanowić podstawy do zgłaszania
jakichkolwiek roszczeń przez Startup w stosunku do LPNT.
Za świadczenie objętych niniejszą Umową usług, LPNT lub Partnerzy nie będą pobierać opłat oraz
wynagrodzenia.
Szacunkowa wartość usług podstawowych i specjalistycznych udzielonych Startupowi stanowi pomoc de
minimis i wynosi 68 458,29 zł. /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych ,
dwadzieścia dziewięć groszy/
§5.
OBOWIĄZKI LPNT LUB PARTNERA

V

1. Obowiązkiem LPNT lub Partnera jest zapewnienie Startup dostępu do Usług, o których mowa w niniejszej
Umowie oraz udostępnienie mienia (rzeczy ruchomych i nieruchomości lokalowych) koniecznego do
prowadzenia działalności gospodarczej. LPNT lub Partner zobowiązuje się również do wzajemnej współpracy
ze Startup w tym w szczególności do wymiany informacji oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień, koniecznych
do należytego wykonywania Przedmiotu Umowy.
§6.

OBOWIĄZKI STARTUP

1. Obowiązkiem Startup jest:
1.1. przekazanie Liderowi dokumentów nadania nr NIP, REGON i KRS,
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2.

3.

4.
5.
6.

1.2. udzielania dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz składanie odpowiednich oświadczeń celem uzupełnienia
informacji w zakresie Pomysłu biznesowego lub umocowania prawnego do rozporządzania pomysłem
biznesowym
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania od LPNT,
1.3. aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach LPNT oraz Partnerów mających na celu realizację
Przedmiotu Umowy,
1.4. Startup nie może opuścić zajęć lub spotkań zaplanowanych przez Opiekuna lub zespół realizacji Projektu,
1.5. Startup ma wykonywać należycie i zgodnie z harmonogramem zadania,
1.6. informowanie o planowanych zmianach w toku realizacji pomysłu biznesowego, które mogą mieć wpływ na
jego dalszą realizację,
1.7. prowadzenia działalności gospodarczej w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co najmniej
przez okres obowiązywania niniejszej Umowy.
1.8. przekazywanie informacji w celu efektywnego monitorowania efektów realizacji projektu, a w terminie po za
kończeniu programu Akceleracji do przekazania informacji niezbędnych przy ewaluacji projektu.
Startup zobowiązuje się ponadto do zapewnienia finansowania prowadzenia działalności gospodarczej
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialności co najmniej przez okres obowiązywania niniejszej Umowy za
wyłączeniem finansowania usług oraz korzystania z mienia, o których mowa odpowiednio w §4 i §8 Umowy.
W przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania obowiązku, o których mowa w §6 ust. 1 pkt
1.4. Umowy, Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, ponad LPNT może żądać kary
umownej w wysokości określonej w paragrafie 4 pkt 7.
Jednostronne wypowiedzenie umowy przez Startup jest traktowane jako niewykonanie obowiązku o którym
mowa paragraf 6 ust. 1 Umowy.
LPNT zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej oraz prawo do odstąpienia od obciążenia Startup karą umowną, o której mowa powyżej.
Startup zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Lidera o zmianie danych, zawartych
w niniejszej Umowie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.
§7.

VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WYŁĄCZONA Z UZYSKANIA POMOCY

1. Strony zgodnie postanawiają, iż z zakresu Umowy, wyłączone są pomysły biznesowe, dotyczące sektorów,
o których mowa w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
albowiem działalność w wyżej wymienionych sektorach została wyłączona z możliwości przyznania pomocy de
minimis.
2. Przedmiotem zakresu umowy nie może być również działalność wyłączona z zakresu wsparcia na podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie
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udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi
I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.
3. Startup zapewnia oraz potwierdza, iż zgłoszony pomysł biznesowy nie dotyczy działalności, zaliczonej do
sektorów,
o których mowa w §7 ust. 1 Umowy.
§8.

ZASADY KORZYSTANIA Z MIENIA LPNT LUB PARTNERA

1. W ramach realizacji niniejszej Umowy, LPNT lub Partner udostępni Startup nieodpłatnie miejsce na
prowadzenie działalności gospodarczej (lokal) oraz ewentualnie inne rzeczy ruchome, konieczne do
prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie ze zgłoszonym pomysłem biznesowym.
2. Udostępnienie mienia, o którym mowa powyżej, nastąpi na uzasadniony wniosek Startup po wykazaniu przez
Startup,
iż jest mu ono niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o zgłoszony pomysł biznesowy.
3. W uzasadnionych przypadkach LPNT lub Partner zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na
udostępnienie mienia na rzecz Startup bez podania przyczyny. Odmowa, o której mowa w niniejszym punkcie,
nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń przez Startup w stosunku do LPNT lub
Partnera.
4. Startup zobowiązuje się do korzystania z udostępnionego mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
5. Przekazanie mienia LPNT lub Partnera na rzecz Startup, nastąpi na podstawie protokołu przekazania, który
stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
6. W terminie 7 dni od daty rozwiązania bądź wygaśnięcia niniejszej Umowy, Startup zwróci udostępnione mienie
w stanie wynikającym z normalnego zużycia.
7. Startup ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie udostępnionego mienia ruchomego bądź
nieruchomości.
§9.

CZAS TRWANIA UMOWY

VII

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres maksymalnie 7 miesięcy.
2. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia przez LPNT przed
upływem okresu, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy, z ważnych powodów, tj.:
2.1. na podstawie porozumienia Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze
wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy,
2.2. w przypadku rozwiązania Umowy o dofinansowanie udzielone LNPT,
2.3. braku podstaw do dalszego wykonywania Umowy;
2.4. stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przekazywanych przez Startup danych, zapewnień lub
niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Startup Umowy;
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2.5. zaprzestania działalności przez Startup.
3. LPNT może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym przed upływem okresu, na który została zawarta
na podstawie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia obowiązków przez Startup wynikających z Umowy. Przed złożeniem oświadczenia
o rozwiązaniu Umowy, LPNT wezwie Startup do należytego wykonywania Umowy oraz usunięcia w terminie nie
krótszym niż 7 dni stwierdzonych uchybień przy wykonywaniu Umowy. W przypadku bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu lub gdy z istoty naruszenia wynika, że uchybienia nie mogą być usunięte LPNT będzie
uprawniona do rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na który została zawarta bez zachowania okresu
wypowiedzenia oraz obciążenia Startup karą umowną, o której mowa w §9 ust. 4 Umowy.
4. Oświadczenie o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu Umowy powinno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem
nieważności.
§10.
ZMIANA UMOWY

1. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 Umowy, wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
2. W przypadku, jeżeli na skutek zmiany Regulaminu, zajdzie konieczność zmiany treści niniejszej Umowy
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od
zmiany Regulaminu, Strony przystąpią do negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę postanowień
niniejszej Umowy. Strony podejmą wszelkie starania, aby w toku negocjacji prowadzonych w dobrej wierze,
wypracować jednolite stanowisko w zakresie zmiany Umowy w terminie nie dłuższym niż 14 od dnia wszczęcia
negocjacji.
§11.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

VIII

1. Startup ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniesie LPNT w związku z naruszeniem
majątkowych praw autorskich bądź innych praw przysługujących osobom trzecim do zgłoszonych projektów
biznesowych. W przypadku zgłoszenia do LPNT przez osoby trzecie roszczeń związanych z pomysłem
biznesowym, Startup zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia, a w przypadku poniesienia przez LPNT
jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, Startup zobowiązuje się koszty te zwrócić LPNT w pełnej wysokości na
pierwsze jego pisemne wezwanie.
2. Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa LPNT wobec Startup oraz osób trzecich za wszelkie szkody
związane z realizacją niniejszej Umowy, zostaje ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za działania lub
zaniechania wynikające z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa.
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3. Startup prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o zgłoszony pomysł biznesowy wyłącznie na własny koszt
oraz ryzyko, co oznacza w szczególności, iż LPNT nie jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Startup
jakichkolwiek należności związanych pośrednio bądź bezpośrednio ze zgłoszeniem pomysłu biznesowego.
§12.
OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

IX

1. W trakcie trwania niniejszej Umowy oraz po jej zakończeniu, Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy,
nie przekazywać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać w celu innym niż realizacja Przedmiotu Umowy
informacji organizacyjnych, technicznych, technologicznych oraz handlowych, dotyczących Stron niniejszej
Umowy a także uczestników objętych wsparciem Stron w wykonaniu Przedmiotu niniejszej Umowy, które
uzyskane zostaną przez Stronę przy jej wykonywaniu.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także tajemnic procesów produkcyjnych, informacji
o kadrach, partnerach i konkurentach Stron lub podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej na jakimkolwiek
polu gospodarczym, jeżeli ujawnienie takich informacji może narazić interesy Strony lub tych podmiotów bądź
ich dobre imię.
3. Informacjami Poufnymi są wszelkie dane i informacje dotyczące Pomysłu biznesowego przedstawionego przez
Pomysłodawcę/Zespół Pomysłodawców, jego partnerów lub klientów utrwalone w jakiejkolwiek formie w tym
w szczególności dokumenty, maile, faksy, rysunki, zestawienia, oprogramowanie, kopie elektroniczne,
specyfikacje, diagramy, informacje w postaci cyfrowej oraz informacje przekazane ustnie bez jakiegokolwiek ich
utrwalenia, z którymi zapoznał się LPNT S.A., a odnoszące się do Pomysłodawcy/Zespołu Pomysłodawców,
jego partnerów lub klientów, w tym w szczególności dotyczące ich działalności, sytuacji finansowej, handlowej,
prawnej, know-how, innowacji, rozwiązań i danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub
gospodarczych.
4. Informacje Poufne zebrane w czasie trwania umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji
współpracy,
w sposób wynikający z zakresu obowiązków LPNT S.A., a ponadto mogą zostać ujawnione upoważnionym
przez LPNT S.A. osobom i podmiotom opracowującym dokumentację, podmiotom dokonującym audytu, oraz
innym podmiotom, co do których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
5. Informacje o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie
po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Startupa.
6. Strony są uprawnione do ujawnienia faktu współpracy i zawiązanego partnerstwa, jego zakresu oraz celu,
w swoich materiałach marketingowych oraz referencyjnych.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia zasady poufności.
§13.

OSOBY KONTAKTOWE

1. Osobą kontaktową do realizacji postanowień Umowy z ramienia LPNT jest Marta Wielgus – Piotrowska ,
tel.: 533 351 033, e-mail: m.wielgus@lpnt.pl;

Projekt pt.: Platforma Startowa: Connect jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
DOKUMENT ROBOCZY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE: wersja 1 obowiązuje od dn. 01.03.2016

2. Osobą kontaktową do realizacji postanowień Umowy z ramienia Startup jest XXXXXXXXXX,
tel. XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX.
3. Zmiana osób, o których mowa w §13 ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania przez
strony aneksu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą poinformowania drugiej Strony na piśmie o nowej osobie do
kontaktu.
§14.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. LPNT przysługują autorskie prawa majątkowe do wszelkich raportów, badań, wycen, ofert, dokumentów zawierających
dane finansowe, analiz, biznes planów, zestawień, dokumentów opisujących strategie, planów sprzedaży, opracowań
technicznych, specyfikacji, prezentacji i innych dokumentów, które zostaną przygotowane i opracowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy bezpośrednio na rzecz Startupa.
2. Zakończenie programu akceleracji skutkować będzie przeniesieniem w/w praw majątkowych na Startup.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. Jeżeli
polubowne rozwiązanie zaistniałego w związku z realizacją Umowy sporu, okaże się niemożliwe w trakcie trwających nie
dłużej niż 30 dni od dnia zaistnienia sporu negocjacji ugodowych, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego
rzeczowo sądu w Lublinie.
4. Przeniesienie praw bądź obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez Startup na rzecz osoby trzeciej

wymaga zgody LPNT wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. LPNT zastrzega sobie prawo do odmowy
wyrażenia zgody bez podawania przyczyny.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa krajowego, unijnego oraz
postanowienia Regulaminu z zastrzeżeniem §2 ust. 3 Umowy.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach lub trzech w przypadku udziału Partnera, po jednym
dla każdej ze Stron.
7. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy
do wykładni postanowień Umowy w razie sporu Stron w tym zakresie.

X

____________________________
LPNT

2

__________________________
Startup

-------------------------------------------Partner2

Jeśli dotyczy. Niepotrzebne skreślić. Partner - inkubator, podmiot wymieniony w §2 Regulaminie; świadczący usługi podstawowe , usługę opiekuna dla danego startupa.
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Załącznik nr 1
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

1. Na podstawie §8 Umowy LPNT/Partner przekazuje Startup następujące mienie:
a) ____________________________________________________________,
b) ____________________________________________________________,
c) ____________________________________________________________.
2. Startup oświadcza, iż wyżej wymienione mienie przyjmuje i zobowiązuje się z niego korzystać w okresie
obowiązywania Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Startup zobowiązuje się ponadto zwrócić LPNT/Partner otrzymane mienie w terminie 7 dni od dnia rozwiązania
bądź wygaśnięcia Umowy.

_______________________
Startup

XII

___________________________
LPNT

Projekt pt.: Platforma Startowa: Connect jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
DOKUMENT ROBOCZY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE: wersja 1 obowiązuje od dn. 01.03.2016

