
   

REGULAMIN UDZIAŁU 

W PROGRAMIE RZESZÓW STARTUP AKCELERATOR 

 

Niniejszy Regulamin określa przebieg procesu rekrutacji i udziału uczestników 
w programie Rzeszów Startup Akcelerator. 

 

 

DEFINICJE 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1. Akceleratorze – należy przez to rozumieć HugeTECH Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rzeszowie (35-060), ul. J. Słowackiego 24, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000649351 jako podmiot działający na rzecz rozwoju 
gospodarczego; 

2. Programie (akceleracyjnym) – należy przez to rozumieć realizowany przez 
Akcelerator przy współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa program akceleracyjny 
„Rzeszów Startup Akcelerator” dedykowany startupom, trwającym 3 tygodnie. 

3. Formularzu zgłoszeniowym - należy przez to rozumieć wypełniony danymi 
formularz aplikacyjny zamieszczony na portalu  https://rzeszowstartup.pl/zgloszenia/ 
wraz z przedstawieniem założeń projektu aplikacyjnego 

4. Uczestniku (startupie) - należy przez to rozumieć osoby fizyczne oraz osoby 
fizyczne zrzeszone w zespołach, którym odrębne przepisy przyznają zdolność do 
czynności prawnych, reprezentowane przez zespoły złożone. Członkiem zespołów 
mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych. 

5. Komisji Oceniającej - należy przez to rozumieć komisję składającą się z 
przedstawicieli Akceleratora, Urzędu Miasta Rzeszowa oraz w razie zapotrzebowania 
ekspertów zewnętrznych z głosem doradczym, który dokonuje oceny projektu 
aplikacyjnego pod względem kryteriów określonych w punkcie V Regulaminu; 

6. Obszarze tematycznym - należy przez to rozumieć następujące ścieżki branżowe: 
SmartCity, IT/IoT, Healthcare, Automotive, Fintech, w które wpisuje się projekt 
aplikacyjny 

 

I. CELE PROGRAMU 

1. Rzeszów Startup Akcelerator, zwany dalej programem, jest inicjatywą realizowaną 
przez HugeTECH Sp. z o.o. przy współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa. Celem 
programu jest zwiększenie konkurencyjności miasta Rzeszowa poprzez tworzenie 
przyjaznych warunków dla rozwoju młodych firm i startupów w mieście. Ponadto ideą 
przedsięwzięcia jest aktywne uczestnictwo miasta i jego marki w ekosystemie 
startupowym, promocja w kraju oraz propagowanie współpracy z dużymi firmami, 
dynamicznie rozwijającymi się na Podkarpaciu. 

2. Projekt umożliwia startupom nabycie nowych umiejętności i kompetencji, 
kluczowych dla rozwoju biznesu. Dzięki uczestnictwu w programie startupy zyskają 
dostęp do wyspecjalizowanych usług oraz zdobędą komplementarną wiedzę 
w zakresie dynamiki rozwoju, nowoczesnych narzędzi marketingu, zasad 
sukcesywnego wejścia na rynek konsumenta, skutkiem czego będzie zbudowanie 
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dedykowanego modelu biznesowego dla każdego projektu przystępującego do 
Rzeszów Startup Akcelerator. 

3. Działania w ramach programu będą realizowane w lipcu 2019 roku. Szczegółowe 
terminy realizacji poszczególnych działań w ramach programu zostaną zamieszczone 
na stronie internetowej https://rzeszowstartup.pl/ 

 

II. WARSZTATY 

W ramach programu zakwalifikowane projekty będą mogły skorzystać ze wsparcia 
warsztatowego. Uczestnicy Rzeszów Startup Akcelerator zostaną wyposażeni 
w wiedzę niezbędną do rozwinięcia swojego pomysłu. Bloki tematyczne warsztatów: 

1. Modele biznesowe - zbudujesz model biznesowy w oparciu o swój pomysł, 
wykorzystując Business Model Canvas, Value Proposition Canvas i Pivot.  Dzięki temu 
zaprojektujesz rozwiązania trafiające idealnie w potrzeby Twoich klientów i spełniające 
ich oczekiwania. 

2. Customer Development - nauczysz się jak stworzyć produkt, który z powodzeniem 
wprowadzisz na rynek . Poznasz potrzeby i preferencje Twoich klientów i dostosujesz 
produkty do ich oczekiwań. Dzięki szkoleniu poznasz narzędzia, za pomocą których 
dokonasz analizy i przetestujesz rynek klientów. 

3. Strategia marketingowa - uzyskasz wiedzę na temat sposobów tworzenia marki 
i kanałów komunikacji, którą wykorzystasz do przeprowadzenia skutecznych kampanii 
marketingowych. Poznasz  narzędzia marketingu internetowego oraz ich 
zastosowanie w mediach społecznościowych. 

4. Sprzedaż - rozwiniesz kompetencje z zakresu technik sprzedaży oraz 
wykorzystywania ich w negocjacjach. Poznasz zachowania i preferencje klientów oraz 
sposoby budowania z nimi trwałych relacji. Nauczysz się jak radzić sobie w roli 
sprzedawcy. 

5. Prawo i finansowanie - dowiesz się na czym polega ochrona własności 
intelektualnej oraz poznasz systemy jej ochrony obowiązujące w Polsce. Uzyskasz 
praktyczne wskazówki jak zdobyć finansowanie oraz na co zwrócić uwagę przy 
zawieraniu umów, w tym inwestycyjnych. 

6. Pitching – Z pomocą naszych ekspertów stworzysz swój idealny Pitch Deck oraz 
poznasz techniki Pitch Elevator. Dowiesz się w jaki sposób przyciągnąć uwagę 
odbiorców oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do dobrego wystąpienia przed 
inwestorami podczas DemoDay. 

7. Warsztaty oraz działania szkoleniowe będą realizowane w Rzeszowie. Szczegółowe 
dane dot. miejsca zostaną podane na stronie internetowej programu oraz zostaną 
przekazane uczestnikom na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Udział w programie jest bezpłatny. Wszystkim uczestnikom programu zapewniony 
zostanie dostęp do wykwalifikowanych ekspertów oraz materiałów szkoleniowych 
i cateringu. Inne koszty związane z udziałem w programie, w tym np. koszty 
zakwaterowania czy transportu, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
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III. UCZESTNICY RZESZÓW STARTUP AKCELERATOR 

Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne oraz osoby fizyczne zrzeszone w 
zespołach, którym odrębne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych. 
Członkiem zespołów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych. Prawa i obowiązki odnoszące się w treści 
niniejszych Zasad do Uczestnika, odnoszą się do każdego zespołu jako całości. 
Członkowie każdego zespołu odpowiadają solidarnie za swoje działania i zaniechania 
w ramach akceleracji. Każdy zespół zobowiązany jest wskazać jeden adres poczty e-
mail do korespondencji we wszelkich sprawach związanych z programem akceleracji. 
 

IV. REKRUTACJA DO PROGRAMU 

1. Rekrutacja do programu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej programu 
https://rzeszowstartup.pl/zgloszenia/  

2. Rekrutacja do programu jest prowadzona w terminie od 03.06.2019 r. do 30.06.2019 
r. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rekrutacji, o czym będzie 
informować każdorazowo na stronie internetowej programu. 

3. Rekrutacja do programu składa się z dwóch etapów. Etap I obejmuje ocenę 
formularzy zgłoszeniowych wypełnionych na stronie organizatora 
(https://rzeszowstartup.pl/zgloszenia/) przez komisję oceniającą, w wyniku której 
wybrane startupy zostaną zaproszone do II etapu rekrutacji - Poznaj Rzeszowskie 
Startupy. Podczas drugiego etapu pomysłodawcy przedstawią swój pomysł przed 
komisją, która oceni projekty zgodnie z kryteriami podanymi w pkt. V niniejszego 
Regulaminu. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu się do akceleracji zostanie 
podjęta po pozytywnym przejściu dwóch etapów rekrutacji. 

4. Komisja Oceniająca i Akcelerator zobowiązuje się do nieujawniania informacji 
związanych z opisem projektu przedstawionego przez Uczestnika oraz do dołożenia 
należytej staranności, aby informacje dotyczące ocenianego Projektu aplikacyjnego 
nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

5.  Rekrutacja uczestników ma charakter otwarty, tzn. każdy zainteresowany uczestnik 
spełniający kryteria formalne ma szansę na zakwalifikowanie się do Programu.  

6. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją 
Regulaminu przez Uczestnika. Zgłaszając się do Programu, Uczestnicy zobowiązują 
się do przestrzegania Regulaminu i potwierdzają spełnienie wszystkich warunków 
uczestnictwa w Programie. 

7. Wszelkie informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane aplikującym 
projektom na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

 

V. KRYTERIA REKRUTACJI DO PROGRAMU 

Komisja Oceniająca – składa się z minimum trzech Ekspertów merytorycznych ze 
strony Akceleratora oraz przedstawiciela Urzędu Miasta Rzeszowa. Komisja oceniać 
będzie zgłoszenia wg poniższych kryteriów: 

 

KRYTERIA FORMALNE 
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1. UCZESTNIK PROJEKTU - Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne 
oraz osoby fizyczne zrzeszone w zespołach, którym odrębne przepisy 
przyznają zdolność do czynności prawnych, reprezentowane przez zespoły 
złożone. Członkiem zespołów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie 
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. FORMULARZ APLIKACYJNY - Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie 
poprzez formularz dostępny na stronie: https://rzeszowstartup.pl/zgloszenia/ 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 
 

1. OBSZAR TEMATYCZNY - projekt otrzyma dodatkowy punkt, jeśli wpisuje się 
w co najmniej jedną branżę: 
- SmartCity, 
- IT/IoT,  
- Healthcare, 
- Automotive, 
- Fintech 
2. ZESPÓŁ - dotychczasowe doświadczenie zespołu w  obszarze związanym z  
przedsięwzięciem. Adekwatność i  komplementarność kompetencji  zespołu. (0-5 pkt.) 
3. RYNEK KLIENTÓW - szansa na pozyskanie potencjalnych odbiorców 
rozwiązania (0-5 pkt.) 
3. STAN GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ - stan zaawansowania 
produktu/usługi (0-5 pkt.) 
4. WYKONALNOŚĆ – niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega 
wykonalność i realność założeń (0-5 pkt.)         
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 21 pkt 
 

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROGRAMU 

1. Udział w programie akceleracyjnym na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

2. Obecność przynajmniej jednego z uczestników danego projektu w prowadzonych 
warsztatach. Udział w warsztatach jest obowiązkowy dla wszystkich startupów ze 
względu na charakter spójności spotkań. Nie wywiązanie się z powyższego zapisu 
regulaminu skutkuje usunięciem startupu z programu akceleracji.  

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. HugeTECH Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 
Regulaminie. Każdorazowo aktualizacje dokumentu będą zamieszczane na stronie 
internetowej programu https://rzeszowstartup.pl/ 

2. Od informacji o wynikach oceny merytorycznej, związanej z procesem 
rekrutacyjnym, nie przysługuje odwołanie. 

3. Informacji nt. programu akceleracyjnego oraz zasad rekrutacji udzielamy mailowo: 
kontakt@rzeszowstartup.pl 
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