REGULAMIN PROJEKTU
Zapisy niniejszego Regulaminu określają zasady postępowań kwalifikacyjnych oraz inwestycyjnych podczas realizacji Projektu
przez BonusCard Sp. z o.o.
§1
Słownik pojęć
BonusCard – BonusCard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-386), ul. Altowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238683. Spółka realizuje Projekt polegający na prowadzeniu działalności
inwestycyjnej (fundusz kapitału zalążkowego) o charakterze inkubacji nowych przedsięwzięć, której celem jest powoływanie
na polskim rynku nowych podmiotów gospodarczych wspólnie z ich pomysłodawcami i inwestorami prywatnymi;
Dyrektor Inwestycyjny – członek Komitetu Inwestycyjnego posiadający kompetencje do formalnej i merytorycznej oceny
Pomysłu, który na poszczególnych etapach Projektu czynnie wspiera inicjowanie działalności gospodarczej wśród
Pomysłodawców, kształtuje i wspiera rozwój Spółek portfelowych oraz sprawuje nadzór właścicielski nad daną Spółką z
ramienia BonusCard;
Działanie 3.1 PO IG – Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” osi priorytetowej 3 „Kapitał dla innowacji” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;
Formularz Zgłoszeniowy – dokument, za którego pośrednictwem Pomysł jest zgłaszany do udziału w Projekcie;
Komitet Inwestycyjny – ciało kolegialne składające się z Dyrektorów Inwestycyjnych i w uzasadnionych przypadkach
zewnętrznych ekspertów merytorycznych, które ocenia Pomysł na etapach Selekcji i Preinkubacji. Rezultatem prac Komitetu
Inwestycyjnego jest rekomendacja (lub jej brak) o zakwalifikowaniu danego Pomysłu do kolejnego etapu procesu
inwestycyjnego Projektu;
Deklaracja braku powiązań – dokument stwierdzający brak powiązań, zgodny z wytycznymi i wzorem PARP;
PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
Polityka Inwestycyjna – dokument określający ogólne zasady Wejścia i Wyjścia Kapitałowego;
Pomoc de minimis – oznacza pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006);
Pomysł – koncepcja biznesowa zgłoszona za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego do udziału w Projekcie;
Pomysłodawca – osoba (lub osoby) będąca właścicielem Pomysłu lub posiadająca / posiadające prawo do rozporządzania
Pomysłem w zakresie prawa własności;
Preinkubacja – etap Projektu, którego celem jest sprawdzenie zasadności rozpoczęcia działalności gospodarczej w oparciu o
zaproponowany Pomysł;
Preselekcja – etap formalnej oceny Formularza Zgłoszeniowego;
Projekt – Działanie 3.1 PO IG pt.: ”Inkubator BonusCard – wspieranie innowacyjnych projektów w obszarze chemii, energii,
Internet i mobile” realizowany przez BonusCard;
Regulamin – dokument określający postępowanie kwalifikacyjne oraz inwestycyjne w ramach Projektu;
Selekcja – etap merytorycznej oceny Formularza Zgłoszeniowego;
Spółka – spółka kapitałowa, która zostanie powołana przez BonusCard i Zespół Pomysłodawcy w celu realizacji danego
Pomysłu;
Term Sheet – dokument zawierający wstępne ustalenia zapisów Umowy Inwestycyjnej;
Umowa Inwestycyjna – umowa podpisywana pomiędzy BonusCard a Zespołem Pomysłodawcy określająca warunki Wejścia
Kapitałowego i dalszej współpracy;
Umowa o Preinkubację – umowa zawierana pomiędzy BonusCard a Zespołem Pomysłodawcy określająca wzajemne relacje,
prawa i obowiązki na etapie Preinkubacji;
Wejście Kapitałowe – oznacza dokonanie przez BonusCard inwestycji w Spółkę powstałą w wyniku Preinkubacji poprzez
obejmowanie udziałów lub nabywanie akcji w Spółce przez BonusCard w zamian za wnoszone środki finansowe i środki
trwałe;
Wyjście Kapitałowe – oznacza każdy sposób zakończenia inwestycji przez BonusCard poprzez wyjście kapitałowe z danej
Spółki;
Zarząd BonusCard – organ statutowy BonusCard, który podejmuje finalne decyzje o zakwalifikowaniu Pomysłu do kolejnego
etapu procesu inwestycyjnego, jak i rozpoczęcia inwestycji w dany Pomysł;
Zespół Pomysłodawcy – Pomysłodawca i inne osoby z nim współpracujące, zaangażowane i dążące do realizacji Pomysłu.
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§2
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

Niniejszy Regulamin określa warunki zgłaszania Pomysłów, kryteria selekcji i sposób oceny ich innowacyjności,
postępowania kwalifikacyjnego oraz zasady udzielania wsparcia w ramach Projektu.
Przedmiotem Projektu jest ocena Pomysłów zgłaszanych przez Zespoły Pomysłodawców w ramach etapów Preselekcji,
Selekcji i Preinkubacji oraz Wejścia Kapitałowe w Spółki tworzone w celu realizacji danego Pomysłu.
Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem,
pozostaje w gestii BonusCard.
§3
Uczestnicy Projektu

1.

2.

3.
4.

O udział w Projekcie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub zespół składający się z osób fizycznych i / lub osób
prawnych albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której stosowna ustawa przyznaje zdolność
prawną.
Zespół Pomysłodawcy musi spełnić następujące warunki:
a) prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania, na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie brał udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu,
c) nie jest i w okresie roku poprzedzającego dzień zgłoszenia Pomysłu, nie był związany stosunkiem pracy z BonusCard,
d) nie świadczy i w okresie 3 lat poprzedzających dzień zgłoszenia Pomysłu nie dokonywał żadnych czynności na
podstawie stosunków cywilnoprawnych dla BonusCard,
e) nie jest i w okresie 3 lat poprzedzających dzień zgłoszenia Pomysłu nie był członkiem organów zarządzających i
nadzorczych BonusCard,
f) nie jest i w okresie 3 lat poprzedzających dzień zgłoszenia Pomysłu nie był wspólnikiem, udziałowcem lub
akcjonariuszem BonusCard,
g) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związania z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z
pracownikami BonusCard,
h) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przestępstwo przeciwko
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu,
systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe albo inne przestępstwo związane z wykonaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Każda osoba z Zespołu Pomysłodawcy potwierdza spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 powyżej, składając
BonusCard odpowiednie oświadczenia na etapie Preselekcji.
Pomysłodawca jest właścicielem Pomysłu lub posiada prawo do rozporządzania Pomysłem w zakresie prawa własności.
§4
Zgłoszenie Pomysłu

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Podczas etapu zgłaszania Pomysłów tworzona jest baza Pomysłów, które następnie zostaną poddane Preselekcji.
Pomysł nie może być obciążony żadnymi ograniczeniami, prawami rzeczowymi, zastawami, bądź innymi obciążeniami,
roszczeniami (w tym poręczeniami lub innymi zabezpieczeniami ustanowionymi na istniejących lub przyszłych
zobowiązaniach Zespołu Pomysłodawcy).
Zakres merytoryczny Pomysłu może dotyczyć szeroko rozumianych branż: chemia, energia, Internet i mobile, a także łączyć
powyższe branże.
W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na innowacyjność Pomysłu, do rozpatrzenia i oceny może zostać dopuszczony
Pomysł z poza wymienionych branż, o których w pkt. 3 powyżej.
Podstawą do rejestracji Pomysłu jest wypełnienie, podpisanie oraz skuteczne dostarczenie do BonusCard zgodnych dwóch
wersji: tj. wersji elektronicznej (na adres e-mail: pomysl@bonuscard.pl) oraz papierowej (wyłącznie w formie listu poleconego
przesłanego na adres BonusCard) Formularza Zgłoszeniowego wraz z Deklaracją braku powiązań według przyjętego wzoru:
a) wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b) wzór Deklaracji braku powiązań stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 powyżej, dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej BonusCard
(www.bonuscard.pl).
Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia Pomysłów złożone na Formularzu Zgłoszeniowym z dołączonym kompletem
Deklaracji braku powiązań dla każdej osoby z Zespołu Pomysłodawcy, zgodnie z pkt 5 powyżej.
„DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2z4

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pomysł zostanie zarejestrowany z dniem doręczenia oryginalnych, podpisanych dokumentów do BonusCard.
Zgłoszenie Pomysłu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami przez Zespół
Pomysłodawcy.
BonusCard potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Pomysłu.
Nabór Pomysłów prowadzony jest w sposób ciągły.
Jeden Zespół Pomysłodawcy może złożyć więcej niż jeden Pomysł, jednak ten sam Pomysł może zostać złożony tylko raz.
Wszelkie materiały przekazane przez Zespół Pomysłodawcy do BonusCard nie będą zwracane niezależnie od finalnego
wyniku etapów: Preselekcji, Selekcji i Preinkubacji.
Na każdym etapie oceny Pomysłu, BonusCard może prosić Zespół Pomysłodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia lub
zaproponować spotkanie celem uzupełnienia informacji, poznania dodatkowych wyjaśnień.
§5
Preselekcja

1.

2.
3.

Celem etapu Preselekcji jest wybór Pomysłów, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
a) Formularz Zgłoszeniowy został podpisany przez wszystkie osoby w Zespole Pomysłodawcy, przesłany w oryginale i jest
tożsamy z wersją elektroniczną,
b) Pomysł dotyczy obszaru energii / chemii / Internet / mobile, a w uzasadnionych przypadkach innej branży,
c) Pomysł wykazuje cechy innowacji z obszaru: produktu / usługi, procesu, marketingu lub organizacji,
d) planowana działalność gospodarcza jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej na zasadach de minimis,
e) Zespół Pomysłodawcy podpisał Deklarację braku powiązań.
Ocena ma charakter „zero-jedynkowy” – pozytywny wynik oceny uzyskują Pomysły spełniające wszystkie kryteria. Nie
spełnienie choćby jednego kryterium powoduje odrzucenie Pomysłu.
Pozytywny wynik oceny będzie skutkował przejściem danego Pomysłu do etapu Selekcji.
§6
Selekcja

1.
2.

3.
4.
5.

Celem etapu Selekcji jest wybór Pomysłów, cechujących się najwyższym potencjałem i zdolnością komercjalizacji,
spełniających jednocześnie kryteria Projektu.
Wnioski pozytywnie ocenione podczas etapu Preselekcji zostaną poddane ocenie merytorycznej w następujących obszarach:
a) wykonalność techniczna / technologiczna,
b) adekwatność kapitałowa,
c) sposób prezentacji / kompletność informacji,
d) produkt / usługa,
e) grupa docelowa,
f) konkurencja,
g) przychody,
h) zespół.
Komitet Inwestycyjny na posiedzeniu organizowanym przynajmniej raz w miesiącu dokona selekcji Pomysłów i przekaże
odpowiednie rekomendacje Zarządowi BonusCard.
Najlepiej ocenione, pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone przez Zarząd BonusCard Pomysły, zostaną skierowane do
etapu Preinkubacji.
Etapy Preselekcji i Selekcji łącznie mogą trwać nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym Pomysł został zgłoszony. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.
§7
Preinkubacja

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Celem etapu Preinkubacji jest wyłonienie Pomysłów do Wejścia Kapitałowego poprzez wielowymiarową analizę aspektów
biznesowych i finansowych.
Etap rozpoczyna się spotkaniem z Zespołem Pomysłodawcy w celu ustalenia wizji realizacji Pomysłu oraz przygotowania do
podpisania Umowy o Preinkubację.
Treść Umowy o Preinkubację nie podlega negocjacjom. Odmowa podpisania umowy w obowiązującej treści oznacza
rezygnację Pomysłodawcy z dalszej współpracy i wyklucza Pomysł z procesu Preinkubacji.
Wzór Umowy o Preinkubację stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Wszystkie usługi świadczone przez BonusCard na rzecz Zespołu Pomysłodawcy są dla Pomysłodawcy nieodpłatne i zgodne
z przedmiotem Umowy o Preinkubację.
Wydatki ponoszone na etapie Preinkubacji stanowią koszt BonusCard.
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Etap Preinkubacji wynosi maksymalnie 6 miesięcy.
W ramach etapu Preinkubacji powstanie Term Sheet.
Komitet Inwestycyjny, na podstawie wyników etapu Preinkubacji, dokona oceny zasadności Wejścia Kapitałowego w dany
Pomysł i wyda stosowną rekomendację Zarządowi BonusCard.
10. Decyzja o Wejściu Kapitałowym podejmowana jest przez Zarząd BonusCard.

7.
8.
9.

§8
Wejście i Wyjście Kapitałowe
Celem etapu Wejścia Kapitałowego jest powołanie spółki kapitałowej, dla Pomysłu, który przeszedł etap Preinkubacji i w
kontekście określonych realiów biznesowych, finansowych oraz rynkowych ma szansę na komercyjny sukces.
2. Warunki Wejścia i Wyjścia Kapitałowego określa szczegółowo dokument Polityka Inwestycyjna stanowiący Załącznik nr 4 do
niniejszego Regulaminu.
3. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego oraz zatwierdzeniu danego Pomysłu przez BonusCard do
Wejścia Kapitałowego, zostanie podpisana Umowa Inwestycyjna.
4. Umowa Inwestycyjna będzie każdorazowo ustalana w oparciu o Term Sheet.
5. Pełna dokumentacja Pomysłu wraz ze sprawozdaniem z Preinkubacji oraz warunkami planowanego Wejścia Kapitałowego
zostanie złożona do PARP w celu uzyskania akceptacji na Wejście Kapitałowe.
6. Na podstawie pozytywnej decyzji PARP powołana zostanie Spółka mająca na celu realizacją danego Pomysłu.
7. BonusCard obejmie udziały lub nabędzie akcje w danej Spółce w wysokości nie wyższej niż 49,99% kapitału zakładowego
wnosząc w zamian środki finansowe i środki trwałe zakupione i / lub wytworzone podczas etapu Preinkubacji.
8. Wejście Kapitałowe może zostać dokonane wyłącznie w nowoutworzoną Spółkę.
9. BonusCard jest koordynatorem procesu zawiązania Spółki realizującej dany Pomysł.
10. BonusCard będzie sprawował nadzór właścicielski nad Spółką.
11. Spółka jest zobowiązana do sprawozdawczości według ustalanych zasad.
1.

§9
Pomoc publiczna
1.
2.

3.

Wsparcie uzyskane przez Spółkę w ramach Projektu stanowi pomoc de minimis.
Pomoc de minimis może być udzielona Spółce pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym
roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie
przekroczy kwoty 200.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego
– 100.000 EUR.
BonusCard po udzieleniu pomocy de minimis, wydaje Spółce zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, w terminie
określonym w Umowie Inwestycyjnej.
§ 10
Zachowanie poufności / dane osobowe

1.
2.

Umowa o zachowaniu poufności zostanie podpisana z Zespołem Pomysłodawcy wraz z Umową o Preinkubację.
Zespół Pomysłodawcy zgłaszając Pomysł w oparciu o Formularz Zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby realizacji Projektu zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 Dz. Ustaw z 2002, nr 101, poz. 923 z
późniejszymi zmianami.
§ 11
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Decyzje BonusCard na każdym etapie oceny Pomysłu nie podlegają procedurze odwoławczej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2011 roku, zaś aktualnie obowiązujący Regulamin publikowany jest na
stronie www.bonuscard.pl.
BonusCard zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania go do
przepisów prawa lub wytycznych związanych z realizacją Projektu, a także w celu zwiększenia efektywności Projektu.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
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