Regulamin Programu Akceleracyjnego

The Terms and Conditions of the
Acceleration Programme

[1. Informacje ogólne]

[1. General information]

[1]
Regulamin
określa
podstawowe
założenia
Programu
Akceleracyjnego
realizowanego przez Huge Thing sp. z o.o.
w ramach projektu pn. “Program akceleracji
Huge Thing dla startupów z branży FinTech
oraz MarTech z Europy ŚrodkowoWschodniej,
współfinansowanego
ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego, w ramach Działania 2.4
Współpraca w ramach krajowego systemu
innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum
analiz i pilotaży nowych instrumentów
inno_LAB,
pilotaż
Poland
Prize,
wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości
(zwanego
dalej
“Projektem”).

[1] The Terms and Conditions specify main
assumptions of Acceleration Programme
performed by Huge Thing sp. z o.o. within
the
project
named
“Huge
Thing
acceleration programme for FinTech and
MarTech startups from Central-Eastern
Europe”, cofinansed by the European Union
funds from the European Regional
Development Fund, within Action 2.4
Cooperation within national innovation
system, Subaction 2.4.1. Analysis Centre and
pilotage of new instruments inno Lab,
Pilotage Poland Prize, introduced by Polish
Agency
for
Enterprise
Development
(hereinafter referred to as: “Project”).

[2] Projekt przewidziany jest do realizacji w
okresie 01 września 2018 r. do 29 lutego
2020
r.
W
ramach
Programu
Akceleracyjnego przewidziane są dwie
rundy,
podczas
których
akceleracji
podlegać będzie łącznie co najmniej 17
uczestników. Każda z rund trwać będzie ok.
16 tygodni, przy czym czas trwania
pierwszej rundy planowany jest na okres od
ok. 4 marca 2019 r. do ok. 26 czerwca 2019
r., a drugiej - na okres od ok. 30 września
2019 r. do ok. 29 stycznia 2020 r.

[2] The implementation of the project is
estimated for a period from 1st September
2018 to 29th February 2020. The
Acceleration Programme shall be divided
into two rounds, during which jointly
minimum
17
participants
will
be
accelerated. Each round should last approx.
16 weeks. The first round is planned for the
period of about 4th March 2019 to about
26th July 2019 and the second round is
planned for the period of about 30th
September 2019 to about 29th January 2020.

[3] Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z
Regulaminem, Klauzulą informacyjną oraz
wszelkimi udostępnionymi załącznikami. W
razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań,
prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
polandprize@hugething.vc.

[3] Please refer to the Terms and
Conditions, Information clause and all
appendixes we share. If you have questions
or doubts please contact us via e-mail:
polandprize@hugething.vc.

[2. Podmiot realizujący Program
Akceleracyjny]

[2. The entity realizing the Acceleration
Programme]

[1] Program Akceleracyjny realizowany jest
przez Huge Thing sp. z o.o. - podmiot
funkcjonujący od 2012 r., który do 2018 r.
zrealizował pomyślnie 5 edycji programów
akceleracyjnych (w tym dwie rundy
akceleracyjne w ramach pilotażu Scale UP).
W tym czasie poddano akceleracji 54
startupy (w tym 12 zagranicznych). Dzięki
posiadanemu doświadczeniu udało się
opracować autorski program, oparty o
metodologię lean, którego ideą przewodnią
jest
maksymalne
zindywidualizowanie
kształcenia - startup z całego szeregu
dostępnych warsztatów i wydarzeń wybiera
te, które przyniosą dla niego największe
korzyści. Huge Thing sp. z o.o. posiada
również liczne kontakty ze środowiskami
startupowymi za granicą, m.in. na Białorusi,
Ukrainie, w Chorwacji, Czarnogórze,
Wielkiej Brytanii i Irlandii.

[1] The Acceleration Programme is realised
by Huge Thing sp. z o.o.- an entity acting
since 2012, which has successfully realised
5 editions of acceleration programmes
(including two acceleration rounds that we
organized during Scale UP pilotage). Since
then 54 startups were accelerated
(including 12 from abroad). Due to already
acquired experience there has been
created an original programme based on
lean methodology, which guiding line is to
maximalise individualized education. The
startup can pick these workshops and
events from a series of these events, which
it thinks are most beneficiary for it. Huge
Thing has also many contacts within
startup community abroad, especially in
Belarus, Ukraine, Croatia, Montenegro,
Great Britain and Ireland.

[3. Cele Programu Akceleracyjnego]

[3. Goals of the Acceleration Programme]

[1] Celem Programu Akceleracyjnego jest
poprawa
innowacyjności
polskiej
gospodarki poprzez transfer z zagranicy
innowacyjnych pomysłów biznesowych na
wczesnych etapach rozwoju. Program
Akceleracyjny zakłada udzielenie zespołom
startupowym pomocy (bezzwrotnej dotacji)
w kwocie do 200.000 zł netto oraz
umożliwienia
skorzystania
z
usług
doradczych o wartości do 50.000 zł netto.

[1] The goal of the Acceleration Programme
is to improve Polish economy by
transferring
from abroad innovative
business ideas at the early stage of
development. The Acceleration Programme
envisages granting financial support to
startup teams (as a non-refundable
subsidy) in the amount up to 200,000 PLN
net and a possibility to use our consulting
services worth up 50,000 PLN net.

[2] Pilotaż Poland Prize skierowany jest
przede wszystkim do obcokrajowców,
którzy
zamierzają
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rozwijać swój
innowacyjny pomysł.

[2] Poland Prize pilotage is addressed
mainly to foreigners, who are planning to
develop their innovative ideas on the
territory of the Republic of Poland.

[4. Uczestnicy Programu Akceleracyjnego]

[4. Participants
Programme]

of

the

Acceleration

[1] Program Akceleracyjny skierowany jest
do zespołów startupowych posiadających
innowacyjne pomysły przede wszystkim w
branżach FinTech i MarTech. Program
skierowany jest przede wszystkim do
zespołów startupowych z obszaru Europy
Środkowo-Wschodniej, który to obszar
definiujemy
przede
wszystkim
jako:
Chorwacja, Węgry, Białoruś, Ukraina,
Rumunia, Albania, Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Macedonia, Serbia, Czarnogóra,
Grecja.

[ 1] The Acceleration Programme is focused
to find the startup teams having innovative
ideas especially in the FinTech and
MarTech branches. The Programme is
aimed primarily at startup teams from
Central-Eastern Europe area, in particular
at teams from: Croatia, Hungary, Belarus,
Ukraine, Romania, Albania, Bosnia and
Herzegovina, Bulgaria, Macedonia, Serbia,
Montenegro, Greece.

[2] W spółce, która otrzyma pomoc co
najmniej połowę udziałów lub akcji posiadać
muszą osoby, które nie posiadają polskiego
obywatelstwa, a także co najmniej jeden z
członków zarządu spółki nie może posiadać
polskiego obywatelstwa.

[2] In the company, which will receive a
support, at least half of shares or stocks
shall be held by persons who do not
possess Polish citizenship and at least one
board member shall not have a Polish
citizenship.

[3]
Uczestnikiem
Programu
Akceleracyjnego
może
być
mikroprzedsiębiorca
lub
mały
przedsiębiorca (w rozumieniu Załącznika I
do Rozporządzenia Komisji UE nr
651/2014), spełniający warunki określone w
§ 21 Rozporządzenia 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). Więcej
informacji na temat tego, czy Wasz startup
spełnia wymogi formalne udziału w
Programie Akceleracyjnym, można znaleźć
tutaj
http://hugething.vc/wpcontent/uploads/2018/10/Businessareas-excluded-POL-ENG.pdf.

[3] The Acceleration Programme is open to
micro-enterprises or small enterprises
(within the meaning of Commission
Regulation (EU) No. 651/2014 of 17 June
2014), which meets the requirements
described in § 21 of Regulation of Polish
Ministry of Infrastructure and Development
from 10. July 2015 on financial support
realised by Polish Agency for Enterprise
Development within the framework of the
Smart Growth Operational Programme
2014-2020). More information about the
formal requirements which must be
fulfilled by your startup to participate in
the Acceleration Programme you can find
here
http://hugething.vc/wpcontent/uploads/2018/10/Businessareas-excluded-POL-ENG.pdf.

[4] Pomoc w formie pieniężnej oraz
rzeczowej (usługi na rzecz startupu)
otrzymać może tylko zespół startupowy,
który na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
utworzy spółkę kapitałową (np. spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę
akcyjną).
Spółka
kapitałowa
będzie
uczestnikiem Programu Akceleracyjnego
(dalej: “Uczestnik”) i to ona otrzyma pomoc
w formie pieniężnej i w postaci usług
doradczych. Umowa, na podstawie której
udzielona zostanie pomoc, może zostać
zawarta ze spółką kapitałową w organizacji
(tj. przed jej rejestracją w rejestrze
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego), pod warunkiem zobowiązania
się Uczestnika do rejestracji spółki w
przewidzianym prawem terminie.

[4] The support (in the financial form and in
the form of the services for the startup) can
be granted only to these startup teams,
which establish a company (private limited
company or joint-stock company) on the
territory of the Republic of Poland. A
company will be a participant of the
Acceleration
Programme
(hereinafter
referred to as “Participant”) and this
company shall be entitled to get financial
and consulting support. A contract upon
which the support shall be granted can be
concluded with a company in organisation
(i.e. before registration in National Court
Register) provided that the Participant shall
be obliged to register the company in the
given deadline.

[5] W momencie rozpoczęcia rekrutacji do
Programu Akceleracyjnego nie trzeba mieć
założonej spółki kapitałowej. Jeśli zajdzie
potrzeba, Huge Thing może Wam pomóc w
ustaleniu kroków niezbędnych do jej
założenia.

[5] While starting the recruitment to the
Acceleration
Programme
established
company is not required. If it is necessary,
Huge Thing can help planning steps for
preparation and successful registration of a
company.

[6]
Jeżeli
dysponujecie
już
spółką
kapitałową utworzoną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, to powinniście
pamiętać pamiętać, że Uczestnikiem nie
może być spółka:
- notowana na giełdzie,
- zarejestrowana wcześniej niż 5 lat od
planowanego dnia podpisania umowy, na
podstawie której udzielona zostanie pomoc,
- która dokonała podziału zysków,
- która została utworzona w wyniku
połączenia,
- która jest (lub której wspólnicy lub
członkowie zespołu startupowego) są
powiązani osobowo lub kapitałowo z Huge
Thing,
- podlegająca wykluczeniu z możliwości

[6] If you already have a company
established on the territory of the Republic
of Poland please remember that the
Participant cannot be a company which:
- is listed on the stock exchange;
- was registered earlier than 5 years from
the date planned as a signing of the
agreement upon which the support will be
granted;
- has shared its profits;
- was established by fusion;
- is (including shareholders or startup team
members) affiliated by persona or capital
with Huge Thing,
- is excluded from getting support, i.e.
which: 1) team member was lawfully
convicted of a crime of: false testimony,

uzyskania wsparcia, a więc której: 1)
członek
zespołu
został
skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo:
składania fałszywych zeznań, przekupstwa,
przeciwko
mieniu,
wiarygodności
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i
papierami
wartościowymi,
obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, za
przestępstwo karnoskarbowe lub inne
związane z wykonywaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej; 2) członek
organów zarządzających został skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
opisane powyżej w pkt 1; 3) posiadająca
zaległości
z
tytułu
należności
publicznoprawnych lub pozostaje pod
zarządem komisarycznym bądź znajduje się
w toku likwidacji albo postępowania
upadłościowego; 4) ciąży na niej obowiązek
zwrotu pomocy wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz rynkiem
wewnętrznym lub wynikający z art. 207 ust.
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.

bribery, crimes against property, crimes
against credibility of documents, crimes
against business, financial and securities
transactions, crimes against economic
turnover, crimes against banking system,
fiscal crimes, or other crimes committed
along with business activity or with
purpose of getting an economic advantage;
2) member of managing bodies was lawfully
convicted for crimes described in point 1
above; 3) has public arrears or is under
receivership, or in liquidation or in
insolvency proceedings; 4) is obliged to
return support upon a lawful decision of
European Council declaring the support as
unlawful and made against single market or
upon decision according to Article 207 of
Public Finances Act dated 27th August
2009.

[7] Uczestnik może wziąć udział tylko w
jednej rundzie Programu Akceleracyjnego.
Uczestnictwo w pilotażu Poland Prize
realizowanym przez inny akcelerator
uniemożliwia wzięcie udziału w Programie
Akceleracyjnym realizowanym przez Huge
Thing.

[7] The Participant can take part only in one
round of the Acceleration Programme. The
Participation in Poland Prize pilotage
realized by other accelerator excludes from
accessing to Acceleration Programme
implemented by Huge Thing.

[8] Wasze przedsięwzięcie musi wpisywać
się w przynajmniej jeden dział tematyczny
Krajowych
Inteligentnych
Specjalizacji
(KIS). Zapoznaj się z Listą Krajowych
Inteligentnych
Specjalizacji
[http://www.smart.gov.pl/pl/specjalizacje].

[8] Your project shall fit in at least one
specialisation listed as the National Smart
Specialisation (NSS). Please check the List
of
National
Smart
Specializations
[http://www.smart.gov.pl/pl/specjalizacje].

[9] W ramach Programu Akceleracyjnego [9] The Acceleration Programme may cover

akcelerowane może być tylko takie
przedsięwzięcie, do którego Wasz zespół
startupowy (lub Wasza polska spółka
kapitałowa) posiada wyłączne prawa (w tym
prawa własności intelektualnej) oraz jest
uprawniony do rozporządzenia nim we
własnym imieniu. Przedsięwzięcie musi być
wolne od wszelkich obciążeń prawnych,
zabezpieczenia
lub
jakiegokolwiek
roszczenia podmiotu trzeciego.

only such projects, in which startup team
(or your Polish company) has exclusive
rights (including intellectual property
rights) and is entitled to dispose of these
rights on its own. The project shall be free
from any legal burdens, securities or any
claim of third Parties.

[5. Rekrutacja do Programu
Akceleracyjnego]

[5. Recruitment to the Acceleration
Programme]

[1] Warunkiem zakwalifikowania się zespołu
startupowego
do
Programu
Akceleracyjnego jest pozytywne przejście
programu
rekrutacyjnego.
Proces
rekrutacyjny składa się z oceny zgłoszenia,
rozmowy indywidualnej oraz preakceleracji.

[1] A positive finishing of the recruitment
programme is a condition for qualification
of startup team to the Acceleration
Programme. The recruitment consists of an
evaluation
of
application,
individual
interview and preacceleration.

[2] Nabór do pierwszej rundy Programu
Akceleracyjnego prowadzony jest od 28
września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
Ogłoszenie
o
naborze
zostanie
opublikowane na stronie internetowej Huge
Thing (hugething.vc/poland-prize-poweredhuge-thing/), na której będą także
publikowane komunikaty i informacje
związane z Projektem.

[2] Recruitment to the first round of the
Acceleration Programme starts from 26th
September 2018 to 30th November 2018. A
recruitment notice will be published on the
Huge Thing webpage (hugething.vc/polandprize-powered-huge-thing/), where also
other messages related to the Project will
be published.

[3] Zespół startupowy nie może się składać
z więcej niż 4 osób. Jeśli Wasz zespół
startupowy składa się z większej liczby
osób, wówczas trzeba wyłonić rdzeń
zespołu startupowego (maksymalnie 4
osoby). Tylko te osoby będą mogły w
ramach
Programu
Akceleracyjnego
uczestniczyć w wydarzeniach wchodzących
w skład Programu Akceleracyjnego oraz
wchodzić w skład organu zarządzającego
Waszej spółki (Uczestnika). Także tylko
osoby wchodzące w skład rdzenia zespołu

[3] Startup team shall consist of maximum
4 persons. If your startup team consists of
more than 4 persons, than you have to
appoint a core of a startup team (max. 4
persons). Only these persons will be
allowed to take part in the Acceleration
Programme events and be members of
managing bodies in your company
(Participant). Only these core startup
members can count on concierge’s support
and his help with integration to Polish
economic environment.

startupowego będą mogły liczyć na
wsparcie ze strony konsjerża oraz pomoc
przy integracji z polskim środowiskiem
gospodarczym.
[4]
Zgłoszenie
do
Programu
Akceleracyjnego
należy
przesłać
wypełniając formularz dostępny pod
adresem:
https://app.vestbee.com/org/poland-prizepowered-by-huge-thing. Formularz można
wypełnić w języku polskim lub angielskim.
W przypadku wypełnienia formularza w
innym języku niezbędne jest załączenie
tłumaczenia formularza na język polski lub
angielski. W formularzu należy zamieścić
przewidziane w nim informacje, m.in.
nazwę Waszego przedsięwzięcia, adres i
dane kontaktowe, opis przedsięwzięcia,
informacje o osobach wchodzących w skład
zespołu startupowego.

[4] The application to the Acceleration
Programme should be sent by filling a form
available
at:
https://app.vestbee.com/org/poland-prizepowered-by-huge-thing. The form can be
filled out in English or in Polish. If you fill
out the form in other language, the
translation into Polish or English will be
required. You should put in the form all
required information, i.a. name of your
project,
address,
contact
details,
description of your project, information
about team members.

[5] Huge Thing uprawniony jest do
przetwarzania Waszych danych osobowych
i informacji przekazywanych w trakcie
rekrutacji oraz w trakcie Waszego
uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym.
Zasady przetwarzania danych osobowych
określa
Klauzula
informacyjna
http://hugething.vc/wpcontent/uploads/2018/09/Informationclause-POL-ENG.pdf.
Informacje
stanowiące tajemnicę Waszego zespołu
startupowego są chronione na warunkach
określonych
w
programie
ochrony
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstw zaangażowanych w proces
akceleracji.

[5] Huge Thing is entitled to process your
personal data, information given during the
recruitment
process
and
during
participation
in
the
Acceleration
Programme. The principles regarding
processing of personal data are stipulated
in
Information
clause
http://hugething.vc/wpcontent/uploads/2018/09/Informationclause-POL-ENG.pdf.
The
information
which are confidential for your startup
team are protected according to business
secret programme for entrepreneurs
engaged in acceleration process.

[6] Zespoły startupowe, których zgłoszenia
zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną
zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji.
Polegać on może m.in. na rozmowie z

[6] Startup teams, whose applications were
positively evaluated, will be invited to the
next stage of recruitment process. It may
happen usually in a form of interview

wykorzystaniem środków porozumiewania
się
na
odległość
(np.
w
formie
wideokonferencji). Po przeprowadzeniu
rozmów Huge Thing podejmie decyzję,
które
zespoły
startupowe
zostaną
zaproszone do preakceleracji.

(including teleconference). After the
interviews Huge Thing will decide, which
startup team shall be chosen for the
preacceleration stage.

[7] Preakceleracja ma na celu identyfikację
merytorycznie
wyróżniających
się
zespołów.
Wśród
zespołów,
które
pomyślnie
zakończą
preakcelerację
wybrane zostanie (łącznie w obydwu
rundach preakceleracji poprzedzającego
Program Akceleracyjny) co najmniej 17
zespołów, które zostanie zaproszone do
Programu
Akceleracyjnego.
Jeśli
do
momentu
zakończenia
preakceleracji
Waszego zespół startupowy nie utworzył
polskiej spółki kapitałowej, należy na tym
etapie ją założyć, by móc wziąć udział w
Programie Akceleracyjnym.

[7] The preacceleration is aimed to identify
extraordinary teams. From among the
teams
which
have
finished
the
preacceleration stage (in both rounds of
the Acceleration Programme) at least 17
teams will be invited to the Acceleration
Programme. If you have not established a
Polish company by the time of finishing of
preacceleration stage, you shall do in at this
stage in order to take part in Acceleration
Programme.

[8] Preakceleracja trwa 5 dni i odbywa się
na terenie Polski. Przewidywany termin
preakceleracji I rundy programu to ok. 2125 stycznia 2019 r. Do udziału w
preakceleracji Waszego zespół startupowy
powinien wytypować 2 osoby. Ich koszt
pobytu w Polsce pokrywa Huge Thing
(Huge Thing nie pokrywa kosztu dojazdu i
transportu do i z Polski). Koszt udziału
dodatkowych osób z Waszego zespołu
startupowego
musi
być
poniesiony
samodzielnie. Każdy zespół startupowy
otrzyma
broszurę
z
podstawowymi
informacjami niezbędnymi do przyjazdu do
Polski. Przewidywany termin zakończenia
preakceleracji to 29-30 stycznia 2019 r. Po
preakceleracji mogą być przeprowadzone
dodatkowe wideorozmowy, mające na celu
sprecyzowanie sposobu funkcjonowania
Waszych spółek kapitałowych w Polsce
(zagadnienia
związane
z
ładem

[8] Preacceleration will last for 5 days and
take place in Poland. The expected date of
preacceleration of the first round of
programme is 21st-25th January 2019. Your
startup team shall appoint two team
members
for
participation
in
preacceleration. Huge Thing will cover
their costs of stay in Poland. You will have
to bear all costs of stay of other team
members on your own. Each startup team
will get a manual with all necessary
information related to your visit in Poland.
The approximate time of preacceleration’s
end is 29th-30th January 2019. After the
preacceleration there can occur additional
videoconferences, which will be aimed to
define the way your companies will operate
in Poland (matters concerned with the
corporate governance, your undertaking
road-map). The dates of videoconferences
will be set by 25th January 2019. At the

organizacyjnym, harmonogramem realizacji beginning of February 2019 Huge Thing will
Waszego
przedsięwzięcia).
Terminy makethe decision which startup teams are
wideorozmów zostaną przekazane nie invited to the Acceleration Programme.
później niż do 25 stycznia 2019 r. Na
początku lutego 2019 r. podjęta zostanie
decyzja,
które
z
preakcelerowanych
zespołów zostaną zaproszone do udziału w
Programie Akceleracyjnym.
[9]
Udział
w
preakceleracji
jest
obowiązkowy.
Nie
jest
możliwe
zakwalifikowanie
się
do
Programu
Akceleracyjnego
bez
udziału
w
preakceleracji.
Podczas
preakceleracji
zespoły startupowe prezentują swoje
przedsięwzięcia
podczas
zamkniętego
Demo Day, na którym są oceniani przez
Huge Thing, potencjalnych inwestorów i
przyszłych mentorów. Na każdym etapie
preakceleracji zespół startupowy może być
poproszony o udzielenie dodatkowych
informacji lub wyjaśnień.

[9] Participation in the preacceleration
stage is obligatory. The qualification to
Acceleration Programme without taking
part in preaaceleration is not possible.
During the preeaceleration all startup
teams will present their project at the
Demo Day and their presentation will be
evaluated by Huge Thing, potential
investors and future mentors. Startup
teams may be asked for additional
explanations or information during the
whole preacceleration process.

[6. Udział w Programie Akceleracyjnym.
Wypłata i udzielenie pomocy w formie
pieniężnej i rzeczowej (usługi świadczone
na rzecz Waszej spółki)]

[6. Participation in the Acceleration
Programme. Payout and granting financial
and in-kind support (performance of
services for your company)]

[1] Najlepiej ocenione zespoły startupowe
będą mogły uczestniczyć w Programie
Akceleracyjnym po podpisaniu umowy z
Huge Thing o udzielenie pomocy. By móc
uczestniczyć w Programie Akceleracyjnym
Wasze przedsięwzięcie powinno wzbudzić
zainteresowanie
przynajmniej
jednego
polskiego partnera inwestycyjnego lub
branżowego, potwierdzone dokumentem
(np. w formie listu intencyjnego).

[1] The best scored startup teams will be
allowed to participate in Acceleration
Programme after conclusion of grant
agreement with Huge Thing. In order to be
allowed to participate in Acceleration
Programme your project shall attract
attention of at least one Polish investment
or branch partner, confirmed in writing
(e.g. in form of letter of intent).

[2] Program Akceleracyjny realizowany jest
w modelu equity-free, tzn. w ramach
Programu
Akceleracyjnego
nie
ma
możliwości obejmowania przez Huge Thing

[2] The Acceleration Programme is realized
as an equity- free model, which means, that
Huge Thing is not allowed to acquire shares
of the accelerated startups. Your company

udziałów w akcelerowanych startupach.
Wasza spółka zachowuje prawa własności
intelektualnej
do
rozwiązań
wypracowanych
podczas
Programu
Akceleracyjnego, w szczególności do
swobodnego dysponowania nimi i ich
zbywania.

preserves all intellectual property rights to
solutions designed during the Acceleration
Programme, in particular to dispose freely
of these rights or sell them.

[3] Wypłata pomocy w formie pieniężnej
uzależniona jest od realizacji kamieni
milowych oraz posiadania przez Waszą
spółkę rachunku bankowego. Załącznikiem
do umowy z Huge Thing jest lista kamieni
milowych, jakie chcecie osiągnąć podczas
rundy Programu Akceleracyjnego, w której
uczestniczycie, przewidywany termin ich
realizacji i skorelowane z nimi transze
pomocy. Łączna wartość pomocy w formie
pieniężnej nie może przekroczyć 200.000
zł netto.

[3] Payout of financial support depends on
achievement of milestones and having
active bank account for the company. An
attachment to the agreement with Huge
Thing is a list of milestones, which you are
going to achieve during the round of
Acceleration Programme in which you
participate, estimated time when these
milestones will be done and amount of
financial support which is related to these
milestones. Total value of financial support
shall not exceed 200,000 PLN net.

[4] Po realizacji kamienia milowego należy
niezwłocznie poinformować o tym Huge
Thing, który jest uprawniony do weryfikacji
prawidłowej realizacji kamienia milowego.
Wówczas udzielana jest płatność transzy
powiązanej z tym kamieniem milowym.

[4] You shall immediately report to Huge
Thing the achievement of each milestone,
which authorises Huge Thing to verify
correctness of the milestone achievement.
Then the payment of money related to this
milestone occur.

[5] Jeżeli w toku realizacji Waszegoo
przedsięwzięcia kamienie milowe okażą się
nieadekwatne
do
realizowanego
przedsięwzięcia,
istnieje
możliwość
modyfikacji kamieni milowych. Modyfikacji,
w uzasadnionych przypadkach, ulec mogą
również przewidywane terminy realizacji
kamieni milowych i wartość transzy
pomocy. Taka modyfikacja wymaga aneksu
do umowy zawartej z Huge Thing.

[5] If the milestones become inadequate to
the implemented project, there is a
possibility to modify these milestones. Also
deadlines and values of tranches prescribed
for milestones can be modified. Such
modification requires annexation of the
agreement concluded with Huge Thing.

[6] Wypłata transzy pomocy przed [6] The payout of support before
realizacją kamienia milowego możliwa jest achievement of a milestone is exceptional
w wyjątkowych przypadkach, tj. gdy:
and possible only if:

- wystąpiły okoliczności, których nie można
było przewidzieć pomimo zachowania
należytej staranności,
- Wasz zespół wykaże, że prace nad
realizacją kamienia milowego są na
ukończeniu, a środki z transzy pomocy są
niezbędne do jego ukończenia.

- given circumstances occurred, and these
circumstances could not be anticipated
despite acting with due diligence;
- your team will prove, that the work with
regard to the milestone is almost done, and
the tranche is essential for finishing of the
milestone.

[7] Otrzymanie wsparcia w formie
rzeczowej (usługi świadczone na rzecz
Waszej spółki kapitałowej o łącznej
maksymalnej wartości 50.000 zł) zależne
jest od uczestnictwa członków rdzenia
zespołu startupowego w wydarzeniach
wchodzących
w
skład
Programu
Akceleracyjnego.

[7] In order to get in-kind support (services
performed for your company of a maximal
value of 50,000 PLN) your core startup
members shall take part in events within
the framework of Acceleration Programme.

[8] Wydarzenia wchodzące w skład
Programu Akceleracyjnego odbywać się
będą w Warszawie i polegać będą przede
wszystkim na warsztatach, spotkaniach
indywidualnych i grupowych z mentorami i
ekspertami. Dodatkowo Wasz startup ma
możliwość uczestnictwa w wydarzeniach
odbywających się na terytorium Polski i za
granicą, takich jak np. Poland Trip (wyjazd
do wiodących ośrodków startupowych w
Polsce) i wyjazd do jednego z głównych
ośrodków startupowych w Europie, oraz w
telekonferencjach
z
mentorami
z
najlepszych ośrodków startupowych w
Europie środkowo-wschodniej.
[9] Program Akceleracyjny składa się z
dwóch części: pierwsza bazuje na metodzie
Lean Startup, a druga wspiera proces
globalizacji startupów poprzez m.in.
wyjazdy zagraniczne, nawiązywanie relacji
z inwestorami branżowymi i kapitałowymi z
Polski i z zagranicy.

[8] Events that are part of Acceleration
Programme will take place in Warsaw, and
these will be mainly workshops, group and
individual meetings with mentors and
experts. Additionally, your startup will have
a possibility to participate in events taking
place in Poland and abroad such as Poland
Trip (trips to leading startup centres in
Poland) and a trip to one of the main
startup centres in Europe, as well as in
teleconferences with mentors from the
best startup centres in the Central- Eastern
Europe.
[9] The Acceleration Programme consists of
two parts: first part is based on Lean
Startup method, and the second part
supports globalisation of a startup by
abroad trips, networking with branch and
capital investors from Poland and from
abroad.

[10] Program Akceleracyjny odbywa się w [10] The Acceleration Programme is
przeważającym
zakresie
w
języku conducted mainly in English. Each startup
angielskim. Każdy zespół startupowy może can get support from a concierge that is a

otrzymać wsparcie ze strony konsjerża
czyli osoby wyznaczonej przez Huge Thing,
której zadaniem jest udzielenie wsparcia w
organizacji
podstawowych
kwestii
związanych
z
zamieszkaniem
i
rozpoczęciem działalności gospodarczej w
Polsce. Wsparcie to dotyczy m.in. kwestii
związanych
z
legalizacją
pobytu,
zapewnieniem
opieki
medycznej,
znalezieniem
noclegu,
kontaktach
z
bankami, znalezieniem firmy księgowej itp.
Wsparcie konsjerża jest nieodpłatne, ale
ponosicie we własnym zakresie wszelkie
związane z powyższymi kwestiami opłaty
(np. opłaty sądowe, opłaty za czynności
administracyjne, koszty wysyłki i dojazdu).

person appointed by Huge Thing, whose
main task is to support you in basic
organisational matters with regard to stay
and business activity in Poland. The
supports include manly legalisation of stay,
health care issues, finding a place to sleep,
contact with banks, finding accountant
services etc. Concierge’s support is free of
charge, but you shall carry all costs
connected with above mentioned matters
(e.g. court fees, administration fees,
stamps, transport costs)

[11] Dodatkowo Wasza spółka może
skorzystać z nieodpłatnego wsparcia
udzielanego przez naszych partnerów (np.
pomocy prawnej i księgowej, usług
tłumaczy i nauczycieli języka polskiego,
możliwości korzystania z przestrzeni
biurowej). Zakres możliwego wsparcia
przekazany zostanie po zakwalifikowaniu
Waszej
spółki
do
Programu
Akceleracyjnego.

[11] Additionally your company can benefit
from a free of charge support from our
partners (legal consulting, accountant
services, translators, teachers teaching
Polish language, office space). The scope of
possible support will be provided after
qualification
to
the
Acceleration
Programme.

[12] Każdy zespół startupowy otrzyma
mentora
(eksperta
rynkowego
lub
technologicznego), który będzie ten zespół
wspierać w realizacji przedsięwzięcia. Huge
Thing
dokonuje
wyboru
mentora,
uwzględniając
specyfikę
Waszego
przedsięwzięcia i kompetencje mentora.
Mentor będzie współpracować z zespołem
przez
całą
rundę
Programu
Akceleracyjnego.
Mentorzy
mogą
przydzielać Waszemu zespołowi określone
zadania, które służyć będą realizacji
przedsięwzięcia.

[12] To each startup team there shall be
appointed a separate mentor (market or
technological expert), who will support the
project. Huge Thing appoints a mentor
according to special features of each
project and mentor’s competences. Mentor
will cooperate with the team during the
whole Acceleration Programme. Mentors
can assign given tasks to your team, which
should be aimed at successful realisation of
the project.

[13]

Harmonogram

rundy

Programu [13] A round schedule for Acceleration

Akceleracyjnego
zostanie
opracowany
przez
Huge
Thing.
Wasz
zespół
zobowiązuje się poinformować Huge Thing
o wszelkich możliwościach wystąpienia
konfliktu interesów lub powiązaniach
osobowych i kapitałowych pomiędzy Wami
i Waszą spółką a osobami, które zostały
zaplanowane jako mentorzy, eksperci lub
inne osoby zaangażowane w realizację
Programu Akceleracyjnego.

Programme will be elaborated by Huge
Thing. Your team is obliged to inform Huge
Thing about all possible conflicts of
interests
and
personal
or
capital
connections between you or your company
and mentors, experts or other persons
engaged in realisation of Acceleration
Programme.

[14] Program Akceleracyjny będzie kończył
się Demo Day, podczas którego Wasz
zespół oraz inni uczestnicy zaprezentują
swoje rozwiązania przed przedstawicielami
Huge Thing, partnerami, inwestorami i
potencjalnymi partnerami biznesowymi
zaproszonymi na to wydarzenie.

[14] Acceleration Programme shall end with
a Demo Day, when your team and other
participants will present own solutions
before Huge Thing, partners, investors and
potential business partners invited to this
event.

[15] W wydarzeniach odbywających się w
ramach Programu Akceleracyjnego może
uczestniczyć
przedstawiciel
Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

[15] A representative from Polish Agency for
Enterprise Development can take part in all
events organised during the Acceleration
Programme.

[7. Działania postakceleracyjne]

[7. The Postacceleration activities]

[1] Huge Thing przewiduje dla Waszej spółki
rozbudowany
program
działań
postakceleracyjnych. Jeszcze w trakcie
Programu Akceleracyjnego , przy wsparciu
mentora,
opracowany
zostanie
plan
rozwoju swojego przedsięwzięcia na kolejne
3 miesiące po zakończeniu rundy Programu
Akceleracyjnego, w której uczestniczy
Wasza spółka. Będziecie mogli również
nadal korzystać ze wsparcia konsjerża oraz
lekcji języka polskiego. Dodatkowo dzięki
partnerom Huge Thing przez cały okres
rundy Programu Akceleracyjnego, w której
uczestniczyła Wasza spółka, a także przez
okres kilku kolejnych miesięcy po
zakończeniu
rundy,
możliwe
będzie
korzystać
z
nieodpłatnych
narzędzi

[1] Huge Thing provides an extended
program of the postacceleration activities.
Already in the course of the Acceleration
Programme, assisted by your mentor, you
will be granted a designed plan for
development of your project for further
three months after ending of the
Acceleration Programme round, in which
your company takes part. You will be able
to benefit from the concierge’s support and
Polish lessons. Additionally, thank to
partners of Huge Thing, you will be granted
a possibility to use a free of charge
software tools given by Huge Thing
partners or third parties during the whole
round of Acceleration Programme and for a
few months after the round ends. The

informatycznych
otrzymanym
od
partnerów Huge Thing lub podmiotów
trzecich. Zakres oraz warunki wsparcia i
dostępnych dla Was świadczeń zostaną
ustalone w terminie późniejszym i
przekazane Wam najpóźniej w momencie
przystąpienia Waszej spółki do Programu
Akceleracyjnego.

scope and conditions of support and
available services will be specified at a later
date, no later than on your entering the
Acceleration Programme.

[2] Po upływie ok. 2 miesięcy po
zakończeniu każdej rundy Programu
Akceleracyjnego Huge Thing zorganizuje w
Warszawie
spotkanie
uczestników
Programu Akceleracyjnego, na którym będą
mogli
m.in.
podzielić
się
swoimi
doświadczeniami
i
osiągnięciami
z
pozostałymi
uczestnikami
Programu
Akceleracyjnego, spotkać się z inwestorami
i zaprezentować swoje przedsięwzięcie w
ramach Speed Datingu oraz kontynuować
rozmowy o możliwościach inwestycji.

[2] After approx. 2 months from ending of
each round of Acceleration Programme,
Huge Thing will organise in Warsaw a joint
meeting of all participants in Acceleration
Programme, where will be occasion to
share achievements and experience with
other
participants
of
Acceleration
Programme, to meet with investors and
present their projects while Speed Dating
and to continue talks about investment
possibilities.

[3] Zakres działań postakceleracyjnych
może ulec rozszerzeniu lub ograniczeniu w
zależności od Waszej woli oraz możliwości
uczestnictwa w postakceleracji.

[3] The scope of postacceleration activities
may be expanded or limited, depending on
your will and possibilities of participation in
postacceleration.

[8. Wdrożenie rozwiązań wypracowanych
przez Wasz zespół startupowy]

[8. Implementation of solutions designed
by your startup team]

[1]
W
przypadku
wdrożenia
/
komercjalizacji rozwiązań wypracowanych
przez Wasz zespół startupowy w ciągu 12
miesięcy od dnia zakończenia rundy
Programu
Akceleracyjnego,
Uczestnik
powinien o tym poinformować Huge Thing.

[1] The Participant shall inform Huge Thing
about implementation / commercialisation
of the solutions developed by the startup
team in the period of 12 months after the
end of the round of the Acceleration
Programme.

[9. Postanowienia dotyczące
odpowiedzialności Waszego zespołu
startupowego]

[9. Provisions concerning liability of your
startup team]

[1] W przypadku wydatkowania pomocy na [1] In case of spending the grant on
cele niezwiązane z realizowanym przez purposes which are not related to realised

Was przedsięwzięciem, braku udziału w
wydarzeniach wchodzących w skład
Programu Akceleracyjnego oraz w razie
nieprawidłowej
realizacji
postanowień
umowy, jaka zawarta zostanie przez Waszą
spółkę z Huge Thing, Huge Thing
uprawniona jest do wypowiedzenia umowy
zawartej ze startupem oraz żądania zwrotu
pomocy wraz z odsetkami, a także
dochodzenia odszkodowania w pełnym
zakresie (tj. obejmującego całą wartość
szkody poniesionej przez Huge Thing).
Dokładne warunki uprawnień Huge Thing
w tym zakresie będzie określać umowa.

projects, in case of lack of participations in
events of Acceleration Programme and in
case of improper performance of provisions
of contract concluded with Huge Thing,
Huge Thing is entitled to terminate the
agreement signed with your company and
to demand repayment of support including
interest, and may also claim for full
damages (i.e. the whole loss of Huge Thing).
Precise conditions will be described in the
contract.

[10. Program ochrony informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw
zaangażowanych w proces akceleracji]

[10. Business secret programme for
entrepreneurs engaged in the acceleration
process]

[1] Wszelkie informacje udostępniane w
związku z realizowanym przez Huge Thing
Programem
Akceleracyjnym
będą
zachowane w tajemnicy przez cały czas
trwania Projektu oraz przez okres 5 lat od
dnia jego zakończenia. Przyjmuje się, że
traktowane jako poufne będą wszystkie
informacje techniczne, handlowe i inne
informacje, o których jakakolwiek osoba
zaangażowana w Program Akceleracyjny
dowie się w trakcie Projektu na
jakiejkolwiek podstawie w tym: treść
umowy zawieranej przez Huge Thing z
Waszą spółką kapitałową, informacje na
temat przedsięwzięć któregokolwiek z
uczestników Programu Akceleracyjnego,
ofert
oraz
wszelkich
materiałów,
dokumentów, projektów i informacji
związanych
z
wykonaniem
umowy
zawieranej przez Huge Thing, jak i
uczestnictwem
w
Programie
Akceleracyjnym - niezależnie od ich formy
uzyskania, nośnika i źródła. Informacją
poufną jest także know-how oraz dane,

[1] All information which are made available
during
the Acceleration Programme
implemented by Huge Thing will be kept in
secret for the whole duration of the
Project, and for the next 5 years. It is
assumed, that as confidential shall be
treated all technical, trade, and other
information, which a person engaged in
Acceleration Programme, no matter how,
finds out during the Project including: the
content of agreement concluded between
Huge Thing and your company, information
about projects of Acceleration Programme
participants, information about offers,
other materials, documents, drafts and
information with regard to performance of
agreement concluded with Huge Thing and
to Acceleration Programme, no matter the
form of obtaining of these information,
medium
or
source.
Confidential
information is also know-how and data
disclosed by the parties, other engaged in
the Project persons or participants, directly
or indirectly, with regard of with purpose

ujawnione przez którąkolwiek stronę, inne
podmioty zaangażowane w Projekt lub
któregokolwiek
z
uczestników,
bezpośrednio lub pośrednio w związku z
lub w celu realizacji Projektu. Informacje
poufne będą wykorzystywane wyłącznie w
celu wykonania umowy łączącej Huge
Thing z Waszą spółką z zachowaniem ich w
tajemnicy.

to the Project. Confidential information be
used only for the purpose of performance
of the contract concluded between Huge
Thing and your company, maintaining its
secret character.

[2] Informacje poufne nie będą ujawniane
jakimkolwiek
osobom
trzecim,
z
wyłączeniem
pracowników
osób
zaangażowanych w Projekt, ich doradców,
jak również wszelkich innych osób (w tym
podwykonawców),
którym
ujawnienie
Informacji Poufnych będzie niezbędne do
wykonania umowy łączącej Huge Thing z
Waszą spółką oraz realizacji rekrutacji do
Programu Akceleracyjnego, preakceleracji,
Programu
Akceleracyjnego
i
działań
postakceleracyjnych.
Osoby
te
zobowiązane zostały do zachowania
informacji poufnych w tajemnicy.

[2] Confidential information shall not be
disclosed to third persons, excluding
associates engaged in the Project, their
advisors and all other persons (including
subcontractors), whom the disclosure of
confidential information is necessary in
order to perform the contract concluded
between Huge Thing and your company, to
make
recruitment
to
Acceleration
Programme, to make preacceleration, to
make Acceleration Programme and for
postacceleration purposes. These persons
were obliged to keep the confidential
information in secrecy.

[3] Obowiązek zachowania poufności nie
obejmuje informacji:
a) powszechnie znanych,
b) przeznaczonych do rozpowszechnienia
na podstawie pisemnego oświadczenia
strony, która tę informację ujawniła, w
którym informuje ona, że nie uznaje danej
informacji za informację poufną lub zwalnia
adresata oświadczenia z traktowania tej
informacji jako informacji poufnej,
c) których ujawnienia zażąda uprawniony
organ w przewidzianej prawem formie i
treści, jednakże tylko w niezbędnym
zakresie,
d) których ujawnienie jest konieczne do
prawidłowej realizacji postanowień umowy
łączącej Huge Thing z Waszą spółką.

[3] Confidentiality obligations are not
applicable for the information which:
a) are publicly known;
b) designed for dissemination according to
written declaration of a disclosing party,
which shall contain a declaration that a
given information is not acknowledged as
confidential or shall contain an exemption
the
addressee
from
treating
the
information as confidential,
c) disclosure is demanded by authorities in
accordance with form and scope, however
only in the needed range,
d) disclosure is necessary for a proper
performance of a contract concluded
between your company and Huge Thing.

[4] Huge Thing może ujawnić informacje
poufne w stopniu, w jakim jest to
wymagane na mocy umowy o powierzenie
grantu zawartej przez Huge Thing z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i
przepisów prawa. Wówczas Wasz zespół
zostanie powiadomiony o tym fakcie.
Ujawnienie może mieć miejsce także w
przypadku, gdy dana strona otrzyma
pisemne upoważnienie do ujawnienia
określonej informacji poufnej.

[4] Huge Thing can disclose confidential
information as far as it is necessary by the
grant agreement concluded between Huge
Thing and Polish Agency for Enterprise
Development or it is required by rules of
law. In such case your team will be noticed
about this fact. The disclosure is also
allowed if a given party received a written
consent for disclosure of a confidential
information.

[5] W razie wątpliwości Huge Thing oraz
zespołowi
startupowemu
przysługuje
prawo żądania zawarcia umowy o
zachowaniu poufności, która normować
będzie ochronę informacji i tajemnicy
przedsiębiorstwa w związku z Waszym
zgłoszeniem do Programu Akceleracyjnego.

[5] In case of any doubts Huge Thing and
your startup team are entitled to demand
conclusion of NDA, which shall govern
protection
of
information
and
confidentiality
in
relation
to
your
application to Acceleration Programme.

[11. Postanowienia końcowe]

[11. Final Provisions]

[1] Regulamin wchodzi w życie z dniem 26
września 2018 r. i podlega prawu polskiemu,
toteż zgodnie z polskim prawem powinien
być
interpretowany.
W
przypadku
niezgodności pomiędzy postanowieniami
Regulaminu a umową zawieraną przez
Huge Thing z Waszą spółką, zastosowanie
znajdują przepisy tej umowy.

[1] The Terms and Conditions enter into
force from 26th September 2018 and shall be
governed and interpreted according to
Polish law. In case of non-compliance
between the Rules and contract concluded
between your company and Huge Thing,
the provisions of the contract shall prevail.

[2] Huge Thing zastrzega sobie prawo do
zmiany Regulaminu, w szczególności w
przypadku konieczności dostosowania go
do powszechnie obowiązującego prawa,
postanowień dokumentów normujących
funkcjonowanie pilotażu Poland Prize oraz
wytycznych Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

[2] Huge Thing reserves the right to amend
the Rules, in particular to adopt it to law
being in force, provisions regarding
functioning of Poland Prize pilotage and
guidelines of Polish Agency for Enterprise
Development.

[3] Wszelkie spory powstałe w związku z [3] All disputes arising from or with regard
Regulaminem i rekrutacją do Programu to Rules and recruitment to Acceleration
Akceleracyjnego będą rozstrzygane w Programme shall be at first settled by

pierwszej
kolejności
w
drodze
prowadzonych w dobrej wierze negocjacji
stron, a w przypadku niedojścia do
porozumienia - przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Huge Thing.

mutual negotiations conducted in good
faith, and if the negotiations fail, than by a
common court applicable for the registered
office of Huge Thing.

[4] Obowiązuje polska wersja językowa [4] Polish version of Terms and Conditions
regulaminu.
shall prevail.

