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Załącznik nr 6 do Regulaminu
postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego
w ramach projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy
Umowa o Preinkubację

zawarta dnia ………. roku w ………… pomiędzy:
Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Kielcach (kod pocztowy 25-002), ul.
Sienkiewicza 53 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000078595, NIP 6570461801, REGON 003685369.
reprezentowaną przez
Prezydenta Ryszarda Zbróga
oraz
Skarbnika – Lucynę Nowak
w dalszej części umowy zwaną „SIPH” lub „Inwestorem”,

a
...............................................................................................................................................
(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Pomysłodawcy)i
reprezentowanym/ reprezentowaną przez ii
............................................................................................................................. ...............,
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

w dalszej części umowy łącznie zwani „Pomysłodawcami/Pomysłodawcą”

Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z realizacją projektu pod nazwą „Staropolski Fundusz
Kapitałowy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 3:
"Kapitał dla innowacji", Działanie 3.1: "Inicjowanie działalności innowacyjnej”, zgodnie z umową
o dofinansowanie, którą Inwestor zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (zwana
dalej PARP) Nr UDA-POIG.03.01.00-00-067/13 -00.
§1
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1 Pomysłodawca,

wyrażając zainteresowanie nawiązaniem współpracy i otrzymaniem wsparcia w
ramach projektu: „Staropolski Fundusz Kapitałowy”, złożył do SIPH formularz zgłoszeniowy nr
…………. z dnia …………, zawierający opis pomysłu innowacyjnego w postaci papierowej i
elektronicznej.
2 Kopia złożonego formularza wraz ze szczegółowym opisem innowacyjnego pomysłu stanowią
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3 Projekt ………………..zgłoszony przez Pomysłodawcę do SIPH zgodnie z pkt. 1 powyżej, polegający
na ………………, został zakwalifikowany przez SIPH do etapu preinkubacji, którego celem jest
weryfikacja rynkowych szans projektu i zasadności założenia nowej spółki kapitałowej z udziałem
SIPH.
4 Przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania może być realizowane m.in. poprzez:
● Wsparcie

doradcze pomysłodawców przy opracowaniu biznes planu wraz z analizą rynku i
potencjału rynkowego
● Usługi doradcze w zakresie prac badawczo – rozwojowych
● Analiza opłacalności wejścia kapitałowego
oraz inne czynności uzgodnione pomiędzy Stronami
5 Wydatki

ponoszone na etapie preinkubacji pokrywane są przez SIPH i następnie rozliczane
zgodnie z zasadami projektu. Pomysłodawca zostanie poinformowany o rozpoczęciu tzw.
drugiego etapu preinkubacji, w którym ponoszone będą wydatki w ramach realizacji projektu
zgłoszonego przez Pomysłodawcę.
6 Szczegółowe kwestie związane z warunkami i procedurą udzielenia wsparcia przez

SIPH zawiera
Regulamin projektu pt.: „REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego w
ramach projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy”, którego treść stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
7 Pomysłodawca

zobowiązuje się wobec SIPH do pełnej współpracy przy opracowywaniu
dokumentów oraz prowadzeniu prac w zakresie wykonania niniejszej umowy.
8 Podczas

drugiego etapu preinkubacji projektu „Pomysłodawcy” zostanie stworzony biznesplan
projektu inwestycyjnego „Pomysłodawcy” oraz zostanie uzgodnione postępowanie w celu
ustalenia zasad zawarcia „Umowy inwestycyjnej” oraz „Umowy spółki” .
9 Za stworzenie biznesplanu odpowiada „Pomysłodawca”, przy czym SIPH udzieli wszelkiej
możliwej pomocy, by taki dokument powstał.
10 Biznesplan musi zawierać wszystkie elementy wskazane przez SIPH.
11 Pomysłodawca wykona Biznesplan w terminie nie dłuższym niż do dnia …………...(3 miesięce od
dnia podpisania umowy).
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§2
1 Pomysłodawca

zobowiązuje się, że w przypadku pozytywnej oceny pomysłu przez SIPH i
podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu pomysłu do etapu inwestycyjnego, przystąpi do negocjacji i
po ich pozytywnym zakończeniu w zakresie uzgodnienia pomiędzy stronami warunków
współpracy, zawrze umowę inwestycyjną z SIPH na warunkach ustalonych w trakcie negocjacji,
wynikających ze sprawozdania (raportu) z zakończenia etapu preinkubacji, zaakceptowanych
przez Instytucję Wdrażającą (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
2 Strony

ustalają następujące ogólne warunki utworzenia lub wejścia kapitałowego do spółki, w
razie pozytywnego zakończenia etapu preinkubacji:
a) utworzona spółka będzie miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki
akcyjnej
b) SIPH dokona ewentualnego wejścia kapitałowego poprzez objęcie udziałów (akcji) spółki,
c) SIPH otrzyma prawo do delegowania swoich przedstawicieli do organów spółki w postaci
zarządu i rady nadzorczej.
„Umowa Inwestycyjna” określi wszystkie obowiązki i prawa udziałowców Spółki w tym w
szczególności, ale nie wyłącznie:
1

a Zobowiązania SIPH do objęcia udziałów lub akcji Spółki,
b Prawa korporacyjne należne udziałowcom lub akcjonariuszom Spółki,
c Zasady sprzedaży akcji i udziałów przez udziałowców lub akcjonariuszy Spółki,
d Zobowiązania „Pomysłodawcy” dotyczące osiągania założonych celów przez Spółkę.

W przypadku odmowy zawarcia umowy inwestycyjnej przez Pomysłodawcę (pomimo pisemnej
informacji PARP o przyznaniu dofinansowania na realizację wejścia kapitałowego do
przedsiębiorstwa opartego na pomyśle Pomysłodawcy), SIPH może domagać się od
Pomysłodawcy zwrotu wszelkich wydatków, jakie zostały poniesione w etapie preinkubacji.
§3
1. SIPH oraz Pomysłodawca zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu projektu pt.:
„REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego w ramach projektu Staropolski
Fundusz Kapitałowy”
2. Strony oświadczają, że realizując powyższą umowę nie będą zgłaszać względem siebie żadnych
roszczeń, poza wynikającymi bezpośrednio z niniejszej umowy.
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§4
1. Pomysłodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb realizacji
Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002
r. nr 101, poz. 926 ze zmianami)
2. Pomysłodawca zobowiązuje się do przedstawienia SIPH informacji i jego danych zgodnych z
prawdą i oświadcza, iż jest świadomy konsekwencji karnych oraz cywilnoprawnych wynikających
z podania danych nieprawdziwych lub mających na celu wprowadzenie w błąd uczestników
projektu.
§5
1 SIPH

nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich z tytułu uczestnictwa
Pomysłodawcy w działaniach projektu.
2 Zawarcie niniejszej umowy oraz zakończenie działań podjętych przez SIPH na etapie
preinkubacji jak również podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu pomysłu do etapu inwestycyjnego,
nie rodzi po stronie SIPH zobowiązania do zawarcia z Pomysłodawcą umowy inwestycyjnej.

§6
SIPH w zakresie prowadzonej działalności ma prawo podejmować wszelkie czynności związane z
prowadzeniem inwestycji w podobne projekty do przedstawionego przez Pomysłodawcę bez
uzyskania jego zgody. Z tego tytułu Pomysłodawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie bądź
odszkodowanie.
§7
1 Strony

zgodnie postanawiają, iż wszelkie powiadomienia, oświadczenia, dokumenty, itd.,
związane z wykonaniem Umowy będą przekazywane drogą elektroniczną, na wskazane w ust. 2 i
ust. 3 poniżej, adresy e-mail, chyba że postanowienie Umowy lub bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa stanowią inaczej.
2 SIPH do kontaktów w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją Umowy wyznacza
Pana/Panią..............., posługującego się adresem e-mail: ………… Pan/Pani ………….. zostaje
jednocześnie wyznaczony Opiekunem Pomysłodawcy z ramienia SIPH.
3 Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana informacji, o których mowa odpowiednio w ust. 2 albo
ust.3 powyżej, wymaga każdorazowo stosownego oświadczenia Strony, której zmiana dotyczy,
sporządzonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej i doręczenia go Stronie przeciwnej.
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§8
1 Umowa

niniejsza zawarta zostaje na okres niezbędny do realizacji zobowiązań Stron opisanych
w umowie.
2 SIPH ma prawo rozwiązania umowy w przypadku niewykonywania zobowiązań w niej
zawartych przez Pomysłodawcę, a w szczególności w przypadku braku współpracy Pomysłodawcy
z SIPH przy tworzeniu dokumentacji niezbędnej do wykonania umowy.
3 Wszelkie

zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4W

zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5W

razie sporu SIPH i Pomysłodawca będą dążyli do jego polubownego załatwienia. W
przypadku braku możliwości osiągnięcia rozwiązania polubownego, dla rozstrzygania sporów
właściwy będzie Sąd Arbitrażowy przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
6 Niniejsza

umowa została sporządzona w ………. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

§9
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

SIPH

POMYSŁODAWCA
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i

Komparycja w zależności od formy prawnej Beneficjenta:
SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)
…………………… Spółką Akcyjną z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy …………………… wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr
KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………………,
NIP ………………, REGON ……………, , zwana w dalszej części umowy Beneficjentem,
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)
…………………… Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy
ulicy ……………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, NIP
……………………, REGON ……………………, , zwana w dalszej części umowy Beneficjentem,
SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.)
…………………… Spółką Jawną z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr
KRS ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, , zwana w dalszej części umowy Beneficjentem,
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
…………………… zamieszkałym w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………………, REGON ………………… ,
zwana w dalszej części umowy Beneficjentem,
SPÓŁKA CYWILNA (s.c.)

ii

Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego albo z wydrukiem
komputerowym aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS (jeśli dotyczy). Podmiot może być także
reprezentowany przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą dotyczy sytuacji, w których za stronę (osobę fizyczną) działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w
przypadku osobistej reprezentacji należy wykreślić; w przypadku spółki cywilnej stroną umowy są jej wspólnicy, a nie
spółka.
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