Załącznik nr 4 do Regulaminu
( Wzór )
UMOWA O PREINKUBACJĘ
nr ………
Zawarta w dniu …………………….. r. w Bielsku-Białej pomiędzy
AGENCJĄ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska
365, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Systemu Sadowego prowadzonego przez
Sąd w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000046440 o kapitale
zakładowym w wysokości 3.553.500,00zł.,
NIP 5470168981, REGON 070032712
reprezentowaną przez:
1. Stanisława Gindę – Prezesa Zarządu ARR S.A.
2. Jana Sienkiewicza – Prokurenta
zwaną w dalszej części umowy „ARR S.A. ”
a
Panem/Panią
…………………………….,
zam.
……………………..,
legitymizującym/legitymizującą się dowodem osobistym seria/nr ……………………….
wydanym przez ……….…………….………… ,
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Pomysłodawcą”

§1
1. Pomysłodawca, wyrażając zainteresowanie nawiązaniem współpracy i otrzymaniem wsparcia
finansowego w ramach „Funduszu Zalążkowego Beskidzkiego Akceleratora
Technologicznego ARR S.A.” zwanego w dalszej części umowy „BAT”, złożył wniosek
aplikacyjny w oparciu o innowacyjny pomysł pn.”……..….” zarejestrowany pod nr …..
/rok/BAT. Opis pomysłu stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. ARR S.A. zobowiązuje się do oceny innowacyjnego pomysłu w zakresie zgodnym z
Regulaminem „BAT”, jak również podjęcia decyzji w sprawie zakwalifikowania lub nie
zakwalifikowania pomysłu do dalszego etapu udzielenia wsparcia finansowego oraz
poinformowania o tej decyzji Pomysłodawcy.
3. Pomysłodawca zobowiązuje się do udzielania ARR S.A. wszelkich informacji o pomyśle,
oraz zobowiązuje się do pełnej współpracy (pomocy) przy opracowywaniu dokumentów oraz
prowadzeniu prac eksperckich. Pomysłodawca zobowiązuje się do zarejestrowania na Portalu
„Westartup” www.westartup.pl oraz uczestnictwa w szkoleniach (minimum 2-ch)
organizowanych w ramach portalu „Westartup”.
4. Integralna częścią umowy jest ustalony przez Strony umowy Harmonogram działań,
określający terminy, w których Pomysłodawca jest zobowiązany do przesłania informacji
koniecznych dla przygotowaniem przez ARR S.A. analiz merytorycznych i finansowych
przedmiotowego
pomysłu.
Niedotrzymanie
przez
Pomysłodawcę
ustalonych
w Harmonogramie terminów skutkuje odstąpieniem od umowy przez ARR S.A.
Harmonogram stanowi złącznik nr 2 do niniejszej umowy.
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5. Pomysłodawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o wsparcie finansowe
w ramach „BAT”,. Oświadczenie Pomysłodawcy stanowi załącznik nr 2 do umowy.
6. Realizacja etapu preinkubacji polega na identyfikacji innowacyjnego rozwiązania (pomysłu) i
sprawdzeniu jego potencjału rynkowego poprzez:
a) opracowanie Biznes Planu zawierającego m.in. analizę marketingową, analizę rynku i
potencjału rynkowego, oraz opracowanie analizy opłacalności wejścia kapitałowego;
b) prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na
innowacyjnym rozwiązaniu.
7. Wydatki ponoszone na etapie preinkubacji stanowią koszt ARR SA, wszystkie usługi
świadczone przez ARR S.A. na rzecz Pomysłodawcy są dla niego nieodpłatne.
8. Szczegółowe kwestie związane z warunkami i procedurą udzielenia wsparcia przez ARR SA
zawiera Regulamin „Funduszu Zalążkowego Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego
ARR S.A”, którego treść znajduje się na stronie internetowej ARR SA (www.arrsa.pl)
§2
1. Pomysłodawca zobowiązuje się, że w przypadku pozytywnej oceny pomysłu przez Zespół
BAT i podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu pomysłu do następnego etapu (etapu
inwestycyjnego), przystąpi do negocjacji umowy inwestycyjnej z ARR S.A.
2. Strony ustalają następujące ogólne warunki utworzenia lub wejścia kapitałowego do spółki, w
razie pozytywnego zakończenia etapu preinkubacji:
a) utworzona spółka będzie miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki
akcyjnej,
b) ARR S.A. obejmie mniej niż 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki,
c) ARR S.A. może zastrzec sobie prawo delegowania swojego przedstawiciela do władz
spółki.
3. W przypadku nie zawarcia umowy inwestycyjnej z winy Pomysłodawcy, ARR S.A. może
domagać się od Pomysłodawcy kary umownej w kwocie 5000,00 zł brutto, płatnej w terminie
14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
§3
1. ARR S.A. oraz Pomysłodawca zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu BAT.
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania poufności informacji oraz danych uzyskanych
w toku współpracy, w drodze złożenia odpowiednich oświadczeń.
3. Strony oświadczają, że realizując powyższą umowę nie będą zgłaszać względem siebie
żadnych roszczeń, poza wynikającymi bezpośrednio z niniejszej umowy.
§4
1. ARR SA zarządza bazą danych o Pomysłodawcach na warunkach przewidzianych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zmianami (Tekst jednolity
Dz. U. z 16 grudnia 2015 r., poz. 2135). Pomysłodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszej umowy.
2. Pomysłodawca zobowiązuje się do przedstawienia ARR S.A. informacji i danych jego
dotyczących zgodnych z prawdą i oświadcza, iż jest świadomy konsekwencji karnych
wynikających z podania danych nieprawdziwych lub mających na celu wprowadzenie w błąd.
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§5
ARR S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich z tytułu
uczestnictwa Pomysłodawcy w działaniach związanych z ubieganiem się Pomysłodawcy
o wsparcie finansowe w ramach Funduszu Zalążkowego „BAT ”.

§6
1. Strony umowy ustalają, iż prace związane z oceną ekspercką pomysłu zgłoszonego przez
Pomysłodawcę oraz podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu do
etapu inwestycyjnego zakończa się do dnia ………
2. ARR S.A. i Pomysłodawca zobowiązują się do nie wykorzystywania pozyskiwanych
w trakcie projektu informacji w celach konkurencyjnych wobec siebie.
§7
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres niezbędny do realizacji zobowiązań Stron
opisanych w umowie tj. od dnia ……… do dnia ………….
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
4. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej
umowy Strony będą rozstrzygać polubownie w drodze dwustronnych rozmów. W przypadku
nie osiągnięcia porozumienia przez Strony na drodze polubownej ewentualne spory
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla ARR S.A.
5. Załącznikami do umowy są:
1) Opis pomysłu podpisany przez Pomysłodawcę
2) Oświadczenie dotyczące wykluczenia z ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach
Funduszu Zalążkowego BAT- Załącznik nr 2 do Regulaminu BAT
§8
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Pomysłodawcy oraz dwa dla ARR SA.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

POMYSŁODAWCA
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