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I. Cel konkursu 

 

1. Celem konkursu innowacji pt.: „Wiesz? Wymyśl... Wygraj”', czyli inkubacja 

przedsięwzięć high-tech, według wzorców wypracowanych w Cambridge (zwanego 

dalej Konkursem), jest stymulacja przedsiębiorczości poprzez przeniesienie na grunt polski 

metod promocji przedsiębiorczości i komercjalizacji technologii wypracowanych w 

systemie anglosaskim, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć University of Cambridge. 

2. Konkurs ma wspierać tworzenie i rozwój innowacyjnych projektów z zakresu high-tech, ze 

szczególnym uwzględnieniem ICT
1
 poprzez zaangażowanie środków finansowych, 

technicznych oraz know-how. 

3. Konkurs jest działaniem skierowanym przede wszystkim do studentów (w tym uczestników 

studiów doktoranckich) i młodych pracowników nauki, przygotowujących lub 

prowadzących projekty, jakie scharakteryzowano powyżej. Niezależnie od powyższego, 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych spełniających wymogi Organizatora, 

a zgłoszone projekty będą oceniane tylko na podstawie ich zawartości merytorycznej. 

4. Przedmiotem zgłoszeń do Konkursu, zwanych dalej aplikacjami, mogą być zarówno 

pomysły wstępne i projekty określonych działań innowacyjnych, jak i działające 

przedsięwzięcia – potrzebujące wsparcia celem dalszego rozwoju. 

5. Konkurs ukierunkowany jest na rozwój projektów zgłaszanych zespołowo, co nie wyłącza 

prawa uczestnictwa osób indywidualnych, o ile nie stoi to w sprzeczności z Regulaminem 

Konkursu oraz postanowieniami Organizatora. Zespoły oraz osoby indywidualne zwane 

będą dalej Uczestnikami. 

 

 

II.  Zasady ogólne Konkursu 

 

6. Konkurs składa się z następujących 3 etapów (zwanych dalej Etapami): 

a. Etap 1: Information & Inspiration, obejmujący łącznie: 

 działania informacyjne i promocyjne,  

 wstępną selekcję aplikacji. 
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b. Etap 2: Improvement składający się łącznie z: 

 pracy z przyjętymi aplikacjami, 

 kwalifikacji do etapu uzyskania kapitału. 

c. Etap 3: Investment.   

7. Obraz struktury Konkursu przedstawia Graficzny schemat przebiegu Konkursu „Wiesz? 

Wymyśl… Wygraj!”, przedstawiony w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część 

niniejszego Harmonogramu. 

8. Uczestnictwo w kolejnych etapach Konkursu poprzedzone będzie udziałem w każdym z 

etapów poprzedzających. Decyzję o przejściu do następnego etapu podejmuje Organizator. 

9. Żaden etap Konkursu nie stanowi procedury postępowania administracyjnego. 

10. Wykładnia niniejszego Harmonogramu dokonywana może być jedynie z uwzględnieniem 

postanowień Regulaminu Konkursu. 

11. Zarządzanie zasadami Konkursu oraz jego prowadzenie należy jedynie do Organizatora. 

 

 

III. Działania informacyjne i promocyjne 

 

12. Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest upowszechnienie wiedzy o istnieniu 

Konkursu oraz zainspirowanie potencjalnych uczestników, poprzez wykazanie cech 

szczególnych Konkursu nadających mu indywidualny charakter. 

13. Działania informacyjne i promocyjne organizowane będą przez zespół Public-Relations 

Konkursu. 

14. Działania informacyjne i promocyjne realizowane będą w szczególności poprzez: 

a. zamieszczenie informacji na portalu internetowym Konkursu,  

b. upowszechnienie wiedzy o istnieniu portalu Konkursu przy wykorzystaniu 

wszelkich dostępnych środków przekazu, przy zachowaniu najwyższych standardów 

pracy zespołu PR, 

c. organizację spotkań z uznanymi autorytetami z zakresu praktycznej realizacji 

przedsięwzięć typu start-up, ze szczególnym  wykorzystaniem tych z zakresu ICT. 

 

 

IV. Wstępna selekcja aplikacji 

 

15. Do Konkursu przyjęci zostaną tylko ci uczestnicy, których aplikacje odpowiadały będą 

zarówno wymogom formalnym, jak i merytorycznym. 

16. Decyzja o przyjęciu aplikacji do Konkursu należy zawsze, jedynie do Organizatora.  

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zobowiązania uczestnika do dostarczenia 

dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu aplikacji. Przewiduje się, że w przypadku 

niektórych aplikacji część procedury wstępnej selekcji może być przeprowadzona w formie 

,,interview” lub sesji pytań i odpowiedzi za pośrednictwem Internetu.  

 

 



 
18. Zadaniem wstępnej selekcji aplikacji jest dopuszczenie do dalszych działań Konkursu tylko 

tych aplikacji, które są projektami z zakresu nowoczesnych technologii, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru ICT, zwłaszcza w obszarze komercyjnego wykorzystania 

Internetu i spełniają następujące wymagania: 

a. zawierają rozwiązania innowacyjne, 

b. posiadają realny potencjał wdrożenia wyników ich realizacji do rozwiązań 

wykorzystywanych komercyjnie, 

c. stanowią własność osób je zgłaszających, 

d. nie naruszają autorskich, ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, 

e. nie naruszają jakiejkolwiek normy prawa powszechnie obowiązującego, 

f. zgłoszone zostaną do Konkursu w przepisanej formie i czasie, zgodnie 

z Regulaminem Konkursu. 

19. Dopuszcza się udział w Konkursie aplikacji zawierającej jedynie zalążkowy element 

przyszłego projektu, o ile aplikacja taka zostanie pozytywnie zaopiniowana przez 

Organizatora i dopuszczona do kolejnych etapów Konkursu. 

20. O wyniku wstępnej selekcji, Organizator powiadomi osobę zgłaszającą w terminie 14 dni 

od dnia podjęcia przez niego decyzji, z tym jednak zastrzeżeniem, iż za równoważne 

z zawiadomieniem przyjmuje się również zamieszczenie stosownej informacji na stronie 

internetowej Konkursu. 

21. Aplikacje nie odpowiadające wymogom formalnym lub merytorycznym Konkursu, 

pozostawione zostaną bez rozpoznania. 

22. Zgłoszenia aplikacji do Konkursu dokonywać można za pomocą strony internetowej 

Konkursu. 

23. Uczestnik podpisuje dokument określający zasady wyłączności w zakresie dalszej realizacji 

zgłoszonego projektu w momencie wskazanym przez Organizatora, ale nie później niż w 

chwili rozpoczęcia indywidualnego etapu 2. Konkursu.  

  

V. Praca z przyjętymi aplikacjami 

 

24. Uczestnik, którego aplikacja została przyjęta podczas selekcji wstępnej dopuszczony 

zostanie do etapu 2., podczas którego prowadzić będzie prace własne oraz konsultacje w 

przedmiocie rozwoju i dopracowania szczegółów projektu, w tym w zakresie stworzenia 

najwłaściwszej propozycji inwestycyjnej i prezentacji projektu oraz wydobycia z projektu 

pełnego potencjału wdrożenia efektów jego realizacji w przedsięwzięciach komercyjnych.  

25. Konsultacje, o których mowa w pkt. 24, prowadzone będą z zaproszonymi przez 

Organizatora specjalistami m.in. z wspierających realizację Konkursu firm 

konsultingowych i środowiska finansowego.  

26. Dopuszcza się też możliwość uzupełnienia, za zgodą Uczestnika, zespołu o dalsze osoby 

potrzebne do realizacji projektu. Osoby takie mogą być zaproponowane Uczestnikowi przez 

Organizatora, m.in. spośród specjalistów, o których mowa w pkt. 25 lub osób, które zgłosiły 

się do udziału w Konkursie w charakterze chętnych do pomocy przy realizacji projektów.  

27. Konsultacje, o których mowa w pkt. 24, będą prowadzone w zakresie adekwatnym do 

potrzeb projektu.   



 
28. Uczestnicy powinni zaplanować pełną dyspozycyjność w realizacji etapu 2. Należy 

podkreślić, że wykazany w czasie etapu 2. poziom kompetencji zespołu i stopień jego 

integracji będzie istotną składową oceny całego projektu.  

29. W przypadku naruszenia postanowień o wyłączności, o których mowa w pkt. 23, Uczestnik 

obowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty związane ze swoim dotychczasowym 

uczestnictwem w Konkursie. 

30. W toku konsultacji, o których mowa w pkt. 24 powyżej, ostateczne zdanie, co do 

zastosowania konkretnej modyfikacji projektu lub ewentualnego uzupełnienia zespołu, 

należy zawsze do Uczestnika, którego własnością jest projekt, a Organizator i zaproszone 

przez niego osoby, pełnią w tym zakresie jedynie rolę doradczą. Przygotowanie wniosku na 

tym etapie Konkursu – poza konsultacjami, o których mowa w pkt 24 – opierać będzie się 

na pracy własnej Uczestnika, realizowanej m.in. z wykorzystaniem materiałów 

pomocniczych udostępnionych przez Organizatora. 

  

 

VI. Kwalifikacja do etapu uzyskania kapitału 

 

31. Aplikacje projektów, które nie zostały wycofane w - opisanym w Rozdziale V - etapie 

konsultacji i które przeszły proces konsultacji, wyselekcjonowane zostaną do etapu 3. 

32. Kwalifikacja do etapu 3. nie oznacza przyznania środków na realizację i rozwój 

zgłoszonego projektu, a jedynie potwierdza wstępnie, iż uwagi skierowane do Uczestnika 

w trakcie pracy z projektem zostały zaakceptowane, a sam projekt posiada formę 

i zawartość merytoryczną mogące stanowić podstawę do rozpoczęcia negocjacji w zakresie 

zasad uzyskania kapitału. 

33. Spośród aplikacji zakwalifikowanych do etapu 3. wybrane zostaną te, których właściciele 

podejmą bezpośrednie negocjacje w zakresie zasad uzyskania kapitału oraz te, które winny 

zostać skierowane ponownie do etapu pracy z aplikacjami (Rozdział V), celem 

przedefiniowania założeń tak, aby zwiększyć ich szanse na uzyskanie środków 

finansowych. 

 

 

VII. Negocjacje 

 

34. Uczestnicy, których aplikacje zostały wyselekcjonowane do etapu 3., a następnie zostały 

przyjęte do bezpośrednich negocjacji, przystępują do negocjacji na następujących 

warunkach: 

a. Negocjacje prowadzone są bezpośrednio z przedstawicielami podmiotu gotowego na 

przyznanie środków finansowych. 

b. Negocjacje prowadzone są na zasadach równości i wolności stron. 

c. Na życzenie Uczestnika, Organizator Konkursu zapewni mu pomoc w zakresie 

prowadzenia negocjacji, poprzez odpowiednie doradztwo. 

d. Strony negocjacji obowiązane są do zachowania poufności w zakresie treści 

propozycji i ustaleń powstałych w toku tychże negocjacji. 



 
e. Od negocjacji Uczestnik może odstąpić w każdym czasie na zasadach wskazanych 

w porozumieniu, o którym mowa w pkt. 23. 

f. Uczestnikowi, ani instytucji zainteresowanej finansowaniem projektu uczestnika, 

nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora, w związku z procesem 

i wynikami takich negocjacji. 

 

VIII. Uzyskanie kapitału 

 

35. Miarą sukcesu danego projektu jest uzyskanie kapitału na dalszy jego rozwój, na jak 

najlepszych warunkach. 

36. W przypadku obustronnej woli przyznania kapitału na rozwój i wdrożenie projektu, 

Uczestnik podpisuje z instytucją udzielającą środków finansowych umowę o realizację 

dofinansowania, w której określone zostaną w szczególności: 

a. tryb i forma przyznania kapitału, 

b. wysokość środków finansowych, 

c. zasady realizacji dofinansowanego projektu, 

d. zasady poufności, 

e. wzajemne stosunki w zakresie praw własności projektu oraz udziału w zyskach 

z jego wykorzystania. 
 


