REGULAMIN
KONKURSU REALIZOWANEGO W RAMACH
PROJEKTU „STARTUPY W PAŁACU_EKSPANSJA”

CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Konkurs, realizowany w ramach V edycji projektu „Startupy w Pałacu_EKSPANSJA”,
którego organizatorami są Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dalej jako
„Kancelaria Prezydenta RP” oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., dalej jako
„PAIH S.A.”, ma na celu wyróżnienie polskich startupów, które znajdują się w fazie wzrostu
i komercjalizacji projektów, posiadają gotowy do wdrożenia produkt, usługę lub technologię
oraz poszukują możliwości ekspansji na rynki zagraniczne.
2. Wyróżnienie dla polskich startupów przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, dalej jako „Prezydent RP”, w ramach niniejszego Konkursu, jest uhonorowaniem
tych przedsiębiorstw i organizacji, które w swoich działaniach wspierają innowacyjny rozwój
gospodarczy Polski, stanowią wzór do krzewienia przedsiębiorczości, a także stanowi
potwierdzenie roli jaką pełnią startupy w rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce.
§2
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa:
1) zasady i tryb przyznawania Wyróżnień;
2) zadania Kapituły Konkursu.
§3
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Kapituła Konkursu – ciało, o którym mowa w § 5, wyłaniające nominowanych spośród
kandydatów;
2) Przewodniczący – Przewodniczący Kapituły Konkursu, o którym mowa w § 5 ust. 3,
kierujący pracami Kapituły Konkursu;
3) Wyróżnienie – forma uhonorowania Laureatów konkursu, o której mowa w § 6 ust. 6;
4) Organizatorzy Konkursu – Kancelaria Prezydenta RP oraz PAIH S.A.;
5) Startup – innowacyjne przedsiębiorstwo lub młoda organizacja nastawiona
na innowacyjne rozwiązania i poszukująca rentownego modelu biznesowego;
6) Kandydat – Startup zgłoszony do udziału w konkursie przez Instytucje zaproszone
do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia, wskazane w § 4 ust. 1 i 2;
7) Nominowany – Startup rekomendowany Prezydentowi RP przez Kapitułę do przyznania
Wyróżnienia, na zasadach określonych w § 6 ust. 5;
8) Laureat – Startup, któremu Prezydent RP przyznał Wyróżnienie.
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CZĘŚĆ II
INSTYTUCJE ZAPROSZONE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO WYRÓŻNIENIA
§4
1. Instytucje uprawnione do zgłaszania kandydatów do Wyróżnień w Konkursie to instytucje
rozwoju w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1572), tj.
1) Polski Fundusz Rozwoju,
2) Bank Gospodarstwa Krajowego,
3) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
4) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna,
5) Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna,
6) Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna.
2. Do zgłaszania kandydatów do Wyróżnień w Konkursie Organizatorzy zapraszają również:
1) Fundację Startup Poland,
2) Dziennik Gazetę Prawną,
3) Gazetę Bankową.
3. Kandydatami do wyróżnienia wskazanymi przez instytucje określone w ust. 1 i 2 mogą być
Startupy spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:
1) przestrzegają przepisów obowiązującego prawa,
2) działają zgodnie z zasadami etyki i uczciwej konkurencji,
3) istnieją na rynku nie krócej niż rok i nie dłużej niż pięć lat,
4) stworzyły innowacyjny produkt, usługę lub technologię,
5) są zarejestrowane w Polsce.
CZĘŚĆ III
KAPITUŁA KONKURSU
§5
1. Funkcje Kapituły Konkursu powierza się Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie
Rzeczypospolitej Polskiej, dalej jako: „Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP”,
powołanej decyzją nr 7 Szefa Kancelarii Prezydenta RP z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie
funkcjonowania Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
2. Członkami Kapituły są członkowie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
3. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości
przy Prezydencie RP.
4. Członkostwo w Kapitule Konkursu ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka
Rady lub jego odwołania przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
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5. Siedzibą Kapituły Konkursu jest siedziba Kancelaria Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10
w Warszawie.
6. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP,
a podczas jego nieobecności zastępujący go wyznaczony przez Przewodniczącego członek
Kapituły.
7. Członkowie Kapituły nie otrzymują wynagrodzenia za prace w Kapitule.
8. Wyboru Nominowanych, spośród zgłoszonych Kandydatów dokonuje Kapituła w tajnym
głosowaniu, większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Kapituły lub zastępującego Przewodniczącego Kapituły.
9. Kapituła wykonuje swoje czynności do dnia wręczenia podczas gali przez Prezydenta RP
przyznanych Wyróżnień Laureatom Konkursu.

CZĘŚĆ IV
TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW I WYŁANIANIA NOMINOWANYCH I LAUREATÓW
§6
1. Instytucje, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 dokonują zgłoszeń kandydatów do Wyróżnienia
na formularzu zgłoszeniowym i przesyłają na adres e-mail Kancelarii Prezydenta RP:
bwk@prezydent.pl.
2. Każda organizacja zaproszona do zgłaszania kandydatów może przedstawić nie więcej
niż piętnaście kandydatur Startupów.
3. Formularze zgłoszeniowe muszą spełnić następujące warunki:
1) zostać wypełnione w całości,
2) zostać przesłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2019 r. do godz.
18:00,
3) być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Instytucji zgłaszającej.
4. Wzory formularzy zgłoszeniowych, o których mowa w ust. 1, będą opublikowane
na stronach internetowych: Kancelarii Prezydenta RP oraz PAIH S.A.
5. Spośród zgłoszonych Kandydatów, wyboru 10 Nominowanych dokonuje Kapituła
uwzględniając łączne spełnianie przez Kandydatów następujących kryteriów:
1) innowacyjny charakter prezentowanego produktu/usługi/technologii;
2) dotychczasowe osiągnięcia produktu/usługi/technologii;
3) doświadczenie eksportowe - klienci zagraniczni;
6. Spośród dziesięciu Nominowanych przez Kapitułę Startupów Prezydent RP, po zapoznaniu
się z rekomendacjami Kapituły, przyznaje pięciu Laureatom Wyróżnienie, które zostanie
wręczone w formie okolicznościowego dyplomu podczas uroczystej gali.
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CZĘŚĆ V
WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE
§7
1. Wyróżnienie jest przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Kandydaci, Nominowani i Laureaci Konkursu nie ponoszą żadnych kosztów związanych
z uczestnictwem w Konkursie.
3. Nagrodą dla każdego z pięciu Laureatów jest udział w misji biznesowej sfinansowanej
i zorganizowanej przez PAIH S.A. - do kraju zainteresowania Laureata, wybranego z listy
rynków wskazanych przez PAIH S.A., przy czym misja biznesowa zostanie zorganizowana nie
później niż do dnia 31 marca 2020 roku.
4. Po przyznaniu i wręczeniu Wyróżnienia Laureatowi, PAIH S.A. dokona szczegółowych
ustaleń z Laureatem w zakresie terminu i warunków organizacji misji biznesowej.
5. W przypadku nieskorzystania przez Laureata z wyjazdu w ramach misji biznesowej
w terminie określonym w ust. 3, Laureatowi nie przysługują wobec Organizatorów z tego
tytułu jakiekolwiek roszczenia.
6. Misja biznesowa obejmuje sfinansowanie i organizację przez PAIH S.A. przelotu
oraz zakwaterowania jednego przedstawiciela wyróżnionego Startupu, organizację
warsztatów, spotkań B2B oraz opiekę i wsparcie organizacyjne ze strony Zagranicznego
Biura Handlowego PAIH S.A.
7. Zryczałtowany koszt udziału w misji biznesowej jednego przedstawiciela Laureata wynosi
15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto).

CZĘŚĆ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Regulamin będzie opublikowany na stronach internetowych: Kancelarii Prezydenta RP
oraz PAIH S.A.
2. Kandydatom, Nominowanym oraz Laureatom z tytułu uczestnictwa w konkursie
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedokonania wyboru Laureatów,
bez wskazywania przyczyn.
4. Decyzja o przyznaniu Wyróżnienia nie stanowi decyzji w rozumienia Kodeksu postępowania
administracyjnego i nie podlega zaskarżeniu.
5. Uczestnicy Konkursu, w tym Kandydaci, Nominowani i Laureaci wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych - w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - przez Organizatorów Konkursu, w celach
przeprowadzenia Konkursu, w tym zgłoszenia Kandydatów, wyłonienia Nominowanych
i Laureatów oraz przyznania Wyróżnień i organizacji misji biznesowej, a także rozliczenia
należności publicznoprawnych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych
osobowych przez Organizatorów znajduje się na stronach: www.prezydent.pl/ochronadanych-osobowych oraz www.paih.gov.pl/rodo
6. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych z tytułu Wyróżnień przyznanych w Konkursie, PAIH S.A.
przyzna Laureatowi dodatkową kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego
i uiszczonego podatku obciążającego zdobywcę tego Wyróżnienia, która zostanie
przeznaczona na zapłatę podatku. Po wręczeniu Wyróżnień PAIH S.A. pobierze od zdobywcy
Wyróżnienia podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór
podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej kwoty pieniężnej,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
7. Warunkiem wręczenia Wyróżnienia jest prawidłowe uzupełnienie i przekazanie przez
wyróżnionych Uczestników Konkursu formularza przekazanego przez PAIH S.A.,
umożliwiającego PAIH S.A. poprawne rozliczenie podatku dochodowego i sporządzenie
stosownych deklaracji.
8. Dane zawarte w formularzach zgłoszeniowych będą wykorzystane tylko i wyłącznie na
potrzeby udziału w Konkursie.
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