Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Programowej nr 1 z dnia 28.08.2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO
SIECI KASZUBSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§1
[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem Rekrutacji, określa zasady i kryteria naboru oraz
procedurę rejestracji i rekrutacji przez Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości (KIP), funkcjonujący w
ramach Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przedsiębiorców, zwanych dalej
Beneficjentami.
2. Nabór beneficjentów, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz
regulaminu funkcjonowania KIP .

§2
[Definicje]
1. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości (KIP) ‐ jednostka funkcjonująca w ramach Sieci Kaszubskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości (SKIP) w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach.
2. Operatorzy – podmioty prowadzące Inkubatory Przedsiębiorczości (w ramach SKIP) w Bytowie,
Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach.
3. Rada Programowa SKIP ‐ w rozumieniu dokumentu Regulamin funkcjonowania Rady Programowej
Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
4. Beneficjent – przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pomocy w SKIP lub taki który już ją uzyskał,
pod warunkiem upływu okresu krótszego niż 3 lata od dnia rejestracji w odpowiedniej ewidencji
przedsiębiorców.
5. Pomoc – techniczne i organizacyjne formy pomocy określone Regulaminem Funkcjonowania KIP.
6. Wniosek ‐ dokument, na podstawie którego oceniana jest możliwość przyznania pomocy
Beneficjentowi.
7. Umowa z beneficjentem (umowa) ‐ umowa regulująca prawa i obowiązki SKIP oraz Beneficjenta.
8. Innowacja – wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu
do istniejącego już produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji .
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§3
[Zasady i kryteria naboru beneficjentów]
1. Przez pojęcie Beneficjenta rozumie się innowacyjny podmiot gospodarczy prowadzący działalność
gospodarczą nie dłużej niż 3 lata od zarejestrowania.
2. W ramach swojej działalności KIP wynajmuje podmiotom o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu powierzchnię biurową wraz z jej wyposażeniem lub bez wyposażenia według
preferencyjnych stawek obejmujących czynsz najmu określonych następująco:
a) w 1 roku od zarejestrowania przedsiębiorcy 50% stawki rynkowej na obszarze działania
Inkubatora (Bytów, Kościerzyna, Lębork, Kartuzy),
b) w 2 roku od zarejestrowania przedsiębiorcy 60% stawki rynkowej na obszarze działania
Inkubatora (Bytów, Kościerzyna, Lębork, Kartuzy),
c) w 3 roku od zarejestrowania przedsiębiorcy 80% stawki rynkowej na obszarze działania
Inkubatora (Bytów, Kościerzyna, Lębork, Kartuzy),
3. Ustalenie stawki rynkowej leży w gestii każdego z Operatorów funkcjonującego w określonym
Inkubatorze.
4. Rada Programowa SKIP zatwierdza stawkę rynkową.

§4
[Rejestracja podmiotów w KIP]

1. Proces rejestracji Beneficjenta rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku przez zainteresowanego w
formie ujednoliconych dla wszystkich Inkubatorów formularzy, stanowiących załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Na wniosek składa się „Formularz rekrutacyjny” oraz „Formularz –
informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis”.
2. Wzory dokumentów zostają zamieszczone na stronie internetowej KIP.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 można złożyć w formie:
a) elektronicznej,
b) pisemnej drogą listowną,
c) pisemnej wypełniając wniosek w siedzibie Inkubatorów,
4. Wykaz dodatkowych dokumentów, który zobowiązany jest przedłożyć Beneficjent w procesie
rejestracji ustala załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Pozostałe podmioty nie uzyskujące wsparcia w ramach Inkubatora w rozumieniu §3 Regulaminu
Funkcjonowania KIP składają zapytania ofertowe na zasadach kodeksu cywilnego na odpłatne usługi
oznaczone w §8 tegoż regulaminu.
6. Operatorzy niezwłocznie informują Beneficjentów o możliwości wykonania usług.
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§5
[Rekrutacja beneficjentów KIP]
1. Beneficjenci po dokonaniu rejestracji otrzymają stosowne instrukcje dalszego postępowania
(przekazane na wskazany podczas rejestracji adres e‐mail lub ogólne dane teleadresowe).
2. Operator sprawdza zgłoszenia pod względem formalno‐prawnym i w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości lub błędu może wezwać Beneficjenta do uzupełnienia dokumentacji, naprawienia
błędu lub złożenia wyjaśnień w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.
3. Po spełnieniu wymogów formalnych rejestracji przez beneficjentów Operatorzy oceniają działalność
przedsiębiorstwa pod kątem innowacyjności (faza merytoryczna) i przedstawiają swoją opinie Radzie
Programowej SKIP.
4. Rada Programowa opiniuje przedłożone przez Operatora kandydatury oraz w porozumieniu z
Operatorem dokonuje ostatecznego wyboru podmiotów gospodarczych, którym przyznane zostanie
wsparcie w ramach Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
5. Wybór podmiotu do otrzymania pomocy w Inkubatorze jak i odmowa jej udzielenia są ostateczne.
Dany podmiot może ponownie starać się o przyjęcie do inkubatora w zmienionym stanie faktycznym.
O niespełnieniu kryteriów formalnych lub merytorycznych Beneficjent jest informowany w sposób
podany w ust.1.
6. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Operatorzy podpisują umowę z Beneficjentem.

§6
[Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostają zamieszczone na stronie internetowej KIP.
2. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może być podstawą do
jakichkolwiek roszczeń.

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:
Załącznik nr 1 – Wzory formularzy dla przedsiębiorców obowiązujących w Inkubatorze
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