REGULAMIN PROGRAMU AKCELERACYJNEGO “HUGE THING”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Program Akceleracyjny jest organizowany przez Huge Thing z Partnerami na podstawie Umowy
o Dofinansowanie projektu Scale UP finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, w okresie od 18 stycznia
2017 r. do 17 kwietnia 2018 r.

2.

Niniejszy Regulamin określa zasady, tryb i warunki naboru oraz przeprowadzania Programu Akceleracyjnego
i przyznawania w jego ramach Pomocy Mikro lub małym przedsiębiorcom.

§ 2. Definicje
Agencja - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa;
Uczestnik - Mikro lub mały przedsiębiorca w formie spółki kapitałowej, spełniający warunki z § 21
Rozporządzenia oraz wskazane w niniejszym Regulaminie, zakwalifikowany jako uczestnik Programu
Akceleracyjnego;
Duży Przedsiębiorca - przedsiębiorca spełniający następujące warunki: prowadzi działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu
załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub jest spółką z udziałem Skarbu Państwa oraz
jest zaangażowany w realizację Programu Akceleracyjnego;
Program Akceleracyjny realizowany jest przy udziale Alior Bank S.A. z siedzibą
w Warszawie (02-232), ul. Łopuszańska 38 D, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000305178
, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym
w kwocie 1 292 577 630,00 ZŁ, w pełni opłaconym, NIP 1070010731, 
przy czym dozwolone jest
przyłączenie się do niego również innych Dużych Przedsiębiorców spełniających powyższe warunki za
zgodą Koordynatora;
Formularz - aplikacja składana drogą elektroniczną przez Start-up ubiegający się o uczestnictwo w
Programie Akceleracyjnym;
Kamienie Milowe- progi wyznaczone przez Huge Thing w porozumieniu z Partnerem i Uczestnikiem,
a następnie ustalone w Umowie, których osiągnięcie warunkuje otrzymanie kolejnej transzy Pomocy;
Komisja Rekrutacyjna- komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Dużego Przedsiębiorcy, Partnera
oraz Huge Thing;
Koordynator lub Huge Thing - organizator - Huge Thing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-689), ul.
Obornicka 330, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000411691, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, 
NIP 
9721238305
;

Krajowe Inteligentne Specjalizacje - branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań
społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności
na
arenie
międzynarodowe.
Ich
wykaz
dostępny
jest
na
stronie
internetowej:
http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl;
Mikro lub mały przedsiębiorca - mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca spełniający warunki
określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014
;
MVP (ang. Minimum Valuable Product) - pierwsza wersja produktu o minimalnej funkcjonalności, która
może zostać przedstawić klientom docelowym;
Partner - Duży Przedsiębiorca jak i podmiot, który 
aktywnie uczestniczy w organizacji Programu
Akceleracyjnego. Duży Przedsiębiorca bierze także udział w wyborze Uczestników Programu
Akceleracyjnego. Partnerami są następujące podmioty:
SpeedUp Venture Capital Group
Alior Bank S.A.
Program AkceleracyjnylubAkceleracja - 
stworzony przez Huge Thing z Partnerami program prowadzony
w większości w języku angielskim, 
który w największym stopniu przyczynia się do inicjowania lub
zwiększania zakresu współpracy mikro lub małych przedsiębiorców z Dużymi Przedsiębiorcami, mający na
celu wyłonienie Przedsięwzięć, których efektem będą produkty lub usługi odpowiadające potrzebom
Dużego Przedsiębiorcy, które zostaną wdrożone w ramach jego działalności gospodarczej;
Pomoc- pomoc w rozumieniu rozdziału 4 Rozporządzenia, przyznawana Uczestnikowi przez Huge Thing;
Przedsięwzięcie - innowacyjny pomysł biznesowy, realizowany i przedstawiany przez Start-up;
Regulamin- niniejszy regulamin;
Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
Start-up - co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna aplikująca do uczestnictwa w Programie
Akceleracyjnym;
Umowa- umowa zawierana przez Huge Thing z Uczestnikiem o organizację Programu Akceleracyjnego
i otrzymanie Pomocy;
Umowa o dofinansowanie - umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
Działanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych
instrumentów – INNO_LAB, nr UDA-POIR.02.04.01-0041/16-00 zawarta między Agencją a Huge Thing w dniu
18 stycznia 2017 r.

§ 3. Cele Programu Akceleracyjnego
1.

Celem Programu Akceleracyjnego jest objęcie wsparciem mikro lub małych przedsiębiorców,
których rozwiązania produktowe lub usługowe znajdą zastosowanie w obszarach zidentyfikowanych
potrzeb lub łańcuchu dostaw Dużych Przedsiębiorców.

2.

Poszukujemy rozwiązań dla branży FinTech w obszarach tj: Blockchain, Biometrics, AI (Artificial Intelligence),
IoT, Cyber Security, Payments, Big Data, autentykacja czy AR (Augmented Reality); projektów, które mogą
usprawnić działanie przedsiębiorstw z branży finansowej - zarówno ich procesów wewnętrznych jak i
budowania relacji z klientem. Zapraszamy również Start-upy, które nie są bezpośrednio związane z
działalnością w obszarze FinTech, ale mogą usprawnić działanie korporacji jako organizacji.

3.

Szukamy projektów, które posiadają MVP.

4.

Do Programu Akceleracyjnego mogą się zgłaszać Start-upy z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

5.

W momencie rozpoczęcia rekrutacji nie trzeba mieć założonej spółki kapitałowej na prawie polskim. Jeśli
zajdzie potrzeba, możemy pomóc w ustaleniu kroków do jej założenia.

6.

Program Akceleracyjny jest programem dla mikro lub małych przedsiębiorców, trwa od 3 do 4 miesięcy.
Obejmuje w szczególności wsparcie doradcze, mentorskie oraz finansowe w formie pieniężnej, mające na
celu przyspieszenie procesu rozwoju produktu lub usługi i ich komercjalizacji.

7.

Warunkiem przyjęcia do Akceleracji jest pozytywne przejście procesu rekrutacyjnego składającego się z
oceny złożonego Formularza, rozmowy indywidualnej oraz preakceleracji.

§ 4. Zasady dokonywania zgłoszeń, rezygnacja
1.

Nabór do Programu Akceleracyjnego prowadzony jest do 17.04.2017 roku.

2.

Ogłoszenie o naborze Formularzy oraz terminach Programu Akceleracyjnego będzie opublikowane na
stronie internetowej Huge Thing: www.hugething.vc, na której będą publikowane również komunikaty i
informacje dotyczące Regulaminu.

3.

Start-up może uczestniczyć w Programie Akceleracyjnym tylko z jednym Przedsięwzięciem. Start-up
przesyła swoje zgłoszenie do Programu Akceleracyjnego drogą elektroniczną wypełniając Formularz
dostępny
na stronie https://openoffice.typeform.com/to/TGIL4Kw języku angielskim.

4.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających się jak i Uczestników Programu
Akceleracyjnego określa Polityka Prywatności.

5.

W Formularzu Start-up podaje dane, o które zostanie poproszony, tj. m.in.:
a)

Nazwę projektu, adres, dane kontaktowe Start-upu,

b)

Zwięzły opis Przedsięwzięcia ze wskazaniem sektora technologicznego,

c)

Opis osób biorących udział w Programie Akceleracyjnym ze wskazaniem ich ról.

6.

Start-up zostanie również poproszony o złożenie następujących oświadczeń:
a)

Oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności,

b)

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu
dla potrzeb rekrutacji i preakceleracji zgodnie z ustawą z dnia ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

7.

Uczestnicy mogą zrezygnować z udziału w rekrutacji, nie później niż do zakończenia preakceleracji.
Rezygnacji należy dokonać elektronicznie na adres e-mail: hello@hugething.vc.

8.

W przypadku:
a)

rezygnacji z uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
po zakończeniu preakceleracji i podpisaniu Umowy,

b)

nie brania przez Uczestnika udziału w Programie Akceleracyjnym pomimo podpisania Umowy,

Huge Thing będzie mógł obciążyć Uczestnika kosztami organizacji przypadającymi proporcjonalnie na danego
Uczestnika.
§ 5. Rekrutacja i preakceleracja
1.

Start-upy, których zgłoszenia zostały pozytywnie rozpatrzone, zostaną zaproszone na rozmowę
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (m.in. z wykorzystaniem Skype).

2.

Po rozmowach, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję, które Start-upy zostaną zaproszone
do preakceleracji.

3.

Preakceleracja ma na celu identyfikację merytorycznie wyróżniających się zespołów i umożliwienie im
w przyszłości współpracy z Dużym Przedsiębiorstwem.

4.

Podczas preakceleracji Huge Thing zorganizuje 3 weekendowe zjazdy, podczas których odbędą się warsztaty
mające na celu zaznajomienie Start-upów z Partnerami oraz dopasowanie Programu Akceleracyjnego
do ich potrzeb.

5.

Udział w warsztatach jest obowiązkowy. Możliwe jest uczestnictwo z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość w drugim i trzecim warsztacie przez osoby spoza Rzeczypospolitej
Polskiej.

6.

Nieobecność zespołu na przynajmniej jednych zajęciach jest podstawą do wykluczenia Start-upu
z preakceleracji.

7.

Podczas preakceleracji zespoły prezentują swoje Przedsięwzięcia podczas zamkniętego DemoDay,
na którym są oceniani przez Partnerów i przyszłych mentorów.

8.

Po zakończeniu warsztatów Partnerzy i Huge Thing dokonują wyboru Przedsięwzięć do Programu
Akceleracyjnego.

9.

Na każdym etapie oceny formalnej i merytorycznej Przedsięwzięcia, Start-up może być poproszony
o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, oraz złożenia odpowiednich oświadczeń.

§ 6. Warunki uczestnictwa w Akceleracji
1.

Start-up uczestniczący w Akceleracji musi spełnić poniższe warunki:
i.

Jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce w rozumieniu polskiego Kodeksu spółek handlowych,

ii.

Posiada status mikro lub małego przedsiębiorcy,

iii.

Nie był notowany na giełdzie i nie upłynął okres 5 lat od dnia jego rejestracji w odpowiednim
rejestrze,

iv.

Nie dokonał podziału zysków i nie został utworzony w wyniku połączenia,

v.

Start-up, jego wspólnicy oraz członkowie zespołu nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Huge
Thing ani Partnerami w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000 r. (tj. z dnia 29 lutego 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z
późn. zm).,

vi.

Nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia:
a.

Członek zespołu nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania
fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu,
karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

b.

Członek organów zarządzających nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa,
o których mowa w ppkt a;

c.

Nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub nie pozostaje pod zarządem
komisarycznym bądź nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego;

d.

Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym ani z art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

vii.

Przedsięwzięcie wpisuje się w przynajmniej jeden dział tematyczny Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji.

viii.

Start-up posiada wyłączne prawa do zgłoszonego przez niego Przedsięwzięcia i jest uprawniony
do rozporządzania nim we własnym imieniu. Przedsięwzięcie jest wolne od wszelkich obciążeń
prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego.

ix.

Start-up złożył Formularz zgodnie z § 5 Regulaminu.

x.

Start-up przedłożył formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, z którego wynikać będzie,
że Start-up nie przekroczył pułapów Pomocy, określonych w Rozporządzeniu w § 22.

xi.

Jego Przedsięwzięcie zostało wybrane do Programu Akceleracyjnego.

2.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym są
w szczególności:
a.

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub akt notarialny w przypadku spółek
w organizacji;

b.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Huge Thing i Partnerami;

c.

Oświadczenie o spełnieniu kryterium mikro lub małego przedsiębiorcy oraz dokumenty
potwierdzające wykazane dane (w szczególności sprawozdania finansowe za okres ostatnich
3 lat obrachunkowych);

d.

Oświadczenie, że Start-up ma wyłączne prawa do zgłoszonego przez siebie Przedsięwzięcia
w tym do rozporządzania nim we własnym imieniu, a Przedsięwzięcie jest wolne od wad
jak i obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakichkolwiek roszczeń podmiotu trzeciego;

e.

Kserokopie protokołów zatwierdzeń sprawozdań finansowych od początku istnienia celem
potwierdzenia braku podziału zysku;

f.

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

§ 7. Akceleracja
1.

Warunki Programu Akceleracyjnego ustala Umowa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
W przypadku rozbieżności decydują postanowienia Umowy. Start-up zakwalifikowany do Akceleracji
podpisuje Umowę z Huge Thing.

2.

Podczas Akceleracji Uczestnik uzyska Pomoc w formie świadczonych usług o wartości nie większej
niż 50.000 złotych brutto oraz w formie pieniężnej o wartości nie większej niż 200.000 złotych brutto.

3.

Po podpisaniu Umowy, Uczestnikowi zostanie przyporządkowany dedykowany mentor. Mentorami będą
eksperci rynkowi lub techniczni z sektora technologicznego, którego dotyczy zgłoszenie. Wyboru mentorów
dla Uczestników dokonywać będzie Huge Thing. Wybrany mentor pracować będzie ze Start-upem przez cały
okres Akceleracji.

4.

Do każdego zespołu zostanie przyporządkowany również 1 przedstawiciel Partnera.

5.

Akceleracja polegać będzie w szczególności na przeprowadzeniu specjalistycznego doradztwa z tematyki,
która jest uzgadniana z mentorem na podstawie zapotrzebowania Uczestnika oraz uszczegółowieniu
pomysłu pod kątem konkretnego Dużego Przedsiębiorstwa.

6.

Akcelerator będzie trwał 16 tygodni i będzie podzielony na 2 części. Pierwsza bazuje na metodzie Lean
Startup, a druga wspiera proces globalizacji start-upów poprzez m.in. wyjazdy zagraniczne. Elementem
Akceleracji będą przeprowadzone grupowe warsztaty dla Uczestników prowadzone przez ekspertów.

7.

Uczestnicy będą mogli korzystać z przestrzeni biurowej udostępnionej przez Huge Thing od poniedziałku
do piątku w okresach wskazanych szczegółowo przez Huge Thing na stronie internetowej.

8.

Zajęcia będą odbywać się w Warszawie, w miejscu wyznaczonym przez Huge Thing. Za organizację spotkań
odpowiada Huge Thing.

9.

Ekspertami będą osoby wyznaczone przez Huge Thing we współpracy z mentorem, dysponujące m.in.

wiedzą z zakresu nowych technologii, innowacji i produktu.
10.

Każdy uczestnik Programu Akceleracyjnego będzie miał pulę godzin doradztwa do wykorzystania w ramach
Akceleracji. Szczegółowe wskazanie godzin doradztwa zostanie ujęte w Umowie.

11.

Mentorzy będą przydzielali zadania poszczególnym zespołom. Zadania te będą związane z realizowanym
Przedsięwzięciem, a sposób ich realizacji będzie miał wpływ na ocenę końcową.

12.

Podczas Akceleracji będą weryfikowane Kamienie Milowe, od spełnienia których uzależniona będzie kolejna
transza Pomocy.

13.

Możliwe jest udzielenie Pomocy w sytuacji, w której Uczestnik nie zrealizował Kamienia Milowego, ze
względu na:

14.

a.
okoliczności, których nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności,
b.
nieadekwatności ustalonego Kamienia Milowego do celów Przedsięwzięcia.
Akceleracja kończy się DemoDay, podczas którego Uczestnicy prezentują swoje rozwiązania
przed przedstawicielami Huge Thing, Partnerów, inwestorami i potencjalnymi partnerami biznesowymi
zaproszonymi na wydarzenie.

15.

Na podstawie prezentacji i uzyskanych informacji Huge Thing weryfikuje realizację Kamieni Milowych
założonych w Umowie. W czasie Akceleracji Uczestnik zobowiązany na prośbę Huge Thing jest do udzielania
wszelkich informacji na temat Przedsięwzięcia celem odpowiedniego dopasowania Programu
Akceleracyjnego do potrzeb Uczestnika.

16.

Uczestnik zachowuje prawa własności intelektualnej do rozwiązania wypracowanego podczas Programu
Akceleracyjnego, w szczególności do swobodnego dysponowania nim i jego zbywania.

17.

Na podstawie przeprowadzonej Akceleracji, przedstawiciele Dużego Przedsiębiorcy decydują o zakupie
na zasadach rynkowych i wdrożeniu Przedsięwzięcia rozwijanego podczas Programu Akceleracyjnego.

18.

Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat projektów,
o których dowiedzieli się podczas Programu Akceleracyjnego. Szczegółowe postanowienia dotyczące
zachowania poufności znajdą się Umowie.

19.

W okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia Akceleracji, jeśli którykolwiek z Uczestników będzie prowadzić
negocjacje z podmiotem trzecim - inwestorem - co do inwestycji w spółkę Uczestnika bądź w samo
Przedsięwzięcie w innej formie prawnej, jest on zobowiązany do uwzględnienia prawa przyłączenia
się do rundy inwestycyjnej przez Partnera, Huge Thing lub podmiot z ich grupy kapitałowej. W takiej
sytuacji, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Huge Thing i Partnera w formie pisemnej, w tym drogą
mailową
na adres: hello@hugething.vc, o planowanej rundzie inwestycyjnej.
W terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania informacji, Huge Thing lub Partner uprawniony jest do złożenia
oświadczenia o: (i) przystąpieniu do rundy inwestycyjnej, albo (ii) wskazaniu innego podmiotu z grupy
kapitałowej, który przystąpi do rundy inwestycyjnej w jego miejsce albo (iii) rezygnacji z przystąpienia do
rundy inwestycyjnej.

§ 8. Udzielanie Pomocy
1.

Udział w Programie Akceleracyjnym jest nieodpłatny. Huge Thing nie pokrywa kosztów noclegu, wyjazdów
zagranicznych, podróży, wyżywienia ani sprzętu komputerowego.

2.

Maksymalny pułap Pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu, z tytułu różnych form pomocy określa §
22 Rozporządzenia.

3.

Każdy Uczestnik może otrzymać Pomoc w transzach do łącznie maksymalnie 250.000,00 zł brutto, w
zależności od realizacji Kamieni Milowych (przy czym do 200.000 zł brutto jako Pomoc w formie środków
pieniężnych,
a 50.000 zł brutto jako Pomoc w formie środków niepieniężnych). O wysokości transz i kwoty Pomocy
decyduje Umowa.

4.

Wraz z podpisaniem Umowy, Uczestnik uzyskuje transze Pomocy w postaci:
a.

Środków niepieniężnych – ustalonej w Umowie wartości usług, które będą realizowane w ramach
Programu Akceleracyjnego,

b.

Środków pieniężnych – w wartości ustalonej w budżecie zatwierdzonym przez Komisję Rekrutacyjną,
gdzie stosownie do liczby osób w zespole Start-upu uczestniczących w warsztatach i szkoleniach
Programu Akceleracyjnego Uczestnik powinien otrzymać ryczałtową kwotę na utrzymanie osób
oraz ich diety w czasie Akceleracji.

5.

Kamienie Milowe oraz wysokość transz będą ustalane z Uczestnikiem Programu Akceleracyjnego
przy podpisywaniu Umowy.

6.

Pomoc przyznawana Uczestnikom stanowi pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność
zgodnie z § 21 Rozporządzenia.

7.

Pomoc uznaje się za otrzymaną w momencie podpisania Umowy.

8.

Na zakończenie Akceleracji, na podstawie sporządzonych przez Huge Thing raportów określających ilość
godzin wsparcia i udziału w warsztatach, ustalana jest finalna wartość Pomocy. Środki finansowe
niewykorzystane przez Uczestnika powinny zostać zwrócone.

9.

W przypadku braku zaangażowania w rozwijanie pomysłu, nieobecności na zajęciach lub opóźnienia
w realizacji Kamieni Milowych, Huge Thing ma prawo wstrzymać wypłatę wsparcia Pomocy do czasu
zaakceptowania wyjaśnień złożonych przez Uczestnika. Brak wyjaśnień skutkuje koniecznością zwrotu
otrzymanego wsparcia z uwagi na niezrealizowanie budżetu wraz z odsetkami jak od zaległości
podatkowych, liczonymi od momentu otrzymania transzy.

10.

W przypadku, gdy Uczestnik otrzymał wsparcie w nienależnej wysokości, wydał je niezgodnie
z przeznaczeniem bądź uczynił powyższe z naruszeniem przepisów prawa (m.in. przedstawiając
nieprawdziwe dane), jest obowiązany do jego zwrotu z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

§ 9. Postanowienia końcowe.
1.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2017 r.

2.

Huge Thing zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku konieczności
dostosowania go do powszechnie obowiązującego prawa i wytycznych, a także zwiększenia efektywności
Programu Akceleracyjnego. Wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
przez Start-upy lub Uczestników przed dniem wejścia w życie zmian.

3.

Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne
lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień
Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom
nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

4.

Regulamin, a także Polityka Prywatności oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią
uzupełnienie Umowy zawartej przez strony.

5.

Regulamin podlega prawu polskiemu.

6.

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie
przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Huge Thing.

