Umowa o powierzenie grantu
(Umowa akceleracyjna)

Grant entrustment agreement
(Acceleration agreement)

zawarta w Poznaniu w dniu złożenia podpisu
przez drugą ze Stron pomiędzy:

concluded in Poznań on the date of signing by
the other Party, by and between:

Huge
Thing
spółką
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
mającą siedzibę rejestrową pod adresem:
Święty Marcin 11, 61-803 Poznań, legitymującą
się wpisem do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000411691, legitymującą się numerami
REGON 302055042 i NIP 9721238305, mającą
kapitał zakładowy w kwocie 5.700 zł całkowicie
opłacony,
reprezentowaną przez:
- Monikę Synoradzką – Prezesa,
zwaną dalej „Huge Thing”,

Huge
Thing
spółką
z
ograniczoną
odpowiedzialnością with its registered seat in
Poznań at the following address: Święty Marcin
11, 61-803 Poznań, entered into the register of
entrepreneurs of the National Court Register
maintained by the Poznań – Nowe Miasto i
Wilda District Court in Poznań, 8th Economic
Division of the National Court Register, KRS
Entry No. 0000411691, holder of REGON
statistical number 302055042 and NIP tax
identification number 9721238305, with fully
paid share capital equal to PLN 5,700,

a

and

.............................. spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością / spółką akcyjną / prostą
spółką akcyjną z siedzibą w ......................,
mającą siedzibę rejestrową pod adresem: ul.
.................., ..................., legitymującą się
wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ..................................., ...... Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod
numerem
KRS
.........................,
legitymującą
się
numerami
REGON
..................... i NIP ......................, mającą
kapitał zakładowy w kwocie .................. zł
całkowicie opłacony,
reprezentowaną przez:
- ............................... - ...........................,
zwaną dalej „Startupem”,

.............................. limited liability company /
joint-stock company / simple joint-stock
company with its registered seat in
......................, at the following address:
.................., ..................., entered into the
register of entrepreneurs of the National Court
Register
maintained
by
the
................................... District Court, ......th
Economic Division of the National Court
Register, KRS Entry No.........................., holder
of REGON statistical number ..................... and
NIP identification number ......................, with
fully paid share capital equal to PLN ..................,

a każdy podmiot z osobna „Stroną”, lub razem
„Stronami”,
o następującej treści:

Each of these entities is referred to separately
as a ‘Party’, and both jointly as the ‘Parties’,
worded as follows:

Art. 1
[Przedmiot Umowy]

Article 1
[Subject of the Agreement]

1. Strony zawierają niniejszą umowę
(zwaną dalej „Umową” lub „Umową
Akceleracyjną”) w celu umożliwienia
Startupowi
udziału
w
programie

represented by:
- Monika Synoradzka – Chairman of the Board,
hereinafter referred to as ‘Huge Thing’,

represented by:
- ............................... - ...........................,
hereinafter referred to as the ‘Startup’.

1. The Parties enter into this agreement
(hereinafter
referred
to as the
‘Agreement’
or
‘Acceleration
Agreement’) in order to allow the Startup
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akceleracyjnym realizowanym przez
Huge Thing (zwanym dalej „Programem
Akceleracyjnym”), który stanowi element
realizacji przez Huge Thing projektu pod
nazwą „Program Poland Prize II
powered by Huge Thing” o numerze
POIR.02.05.00-00-0001/20 w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II:
Wsparcie
otoczenia
i
potencjału
przedsiębiorstwa
do
prowadzenia
działalności B+R+I, Poddziałania 2.5
Programy akceleracyjne – Poland Prize
(zwanego dalej „Projektem”). Umowa
reguluje
w
szczególności
udział
Startupu w Etapie I (fazy Soft-landing i
Rozwój), przy czym niektóre jej zapisy
mają zastosowanie do Etapu II (fazy
Akceleracji).
2.

Program Akceleracyjny realizowany
będzie na warunkach uzgodnionych
przez Huge Thing z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości, który to
podmiot koordynuje realizację programu
Poland Prize przez wyłonione w wyniku
naboru akceleratory. Zgodnie z tymi
warunkami przystąpienie Startupu do
Programu Akceleracyjnego, uzależnione
jest m.in. od zawarcia Umowy, a
udzielenie pomocy finansowej od
realizacji stosownych kamieni milowych.
Pomoc przyznawana jest w formie
bezzwrotnej dotacji.
2. Umowa wiąże Strony od dnia jej
podpisania
do
dnia zakończenia
uczestnictwa Startupu w Programie
Akceleracyjnym, przy czym w zakresie
postanowień, które wskazują inaczej
(np. dotyczących przetwarzania danych
osobowych,
ewentualnego
zwrotu
otrzymanej pomocy publicznej) wiąże
przez okres 3 lat od dnia zakończenia
uczestnictwa Startupu w Programie
Akceleracyjnym. Pomoc w formie
finansowej i rzeczowej udzielana jest w
czasie
rundy
Programu
Akceleracyjnego, do której przystąpił
Startup. W przypadku udziału Startupu
w Etapie II (faza Akceleracji), wówczas
zawarty zostanie aneks do Umowy,
który
regulować
będzie
kwestie
bezpośrednio
związane
z
fazą
Akceleracji.

to participate in the acceleration
programme carried out by Huge Thing
(hereinafter
referred
to as the
‘Acceleration Programme’), which forms
part of a Huge Thing’s project entitled
“Poland Prize II Programme powered by
Huge
Thing”
with
number
POIR.02.05.00-00-0001/20 as part of
the Operational Programme Smart
Growth 2014-2020, Priority Axis 2:
Support for the environment and
capacity of enterprises for R&D&I
activity, Measure 2.5 Acceleration
programmes – Poland Prize (hereinafter
referred to as the ‘Project’). The
Agreement regulates in particular the
participation of the Startup in stage 1
(Soft-landing and Development phases)
and some of its provisions are
applicable to stage 2 (Acceleration
phase).
2. The Acceleration Programme will be carried
out on the terms and conditions agreed by Huge
Thing with the Polish Agency for Enterprise
Development, an entity that coordinates the
carrying out of the Poland Prize programme by
accelerators selected in a recruitment process.
According to these conditions, admitting the
Startup to the Acceleration Programme is
dependent on, among others, entering into the
Agreement, and granting financial aid is
dependent on completing the relevant
milestones. The aid is granted as a
non-refundable subsidy.

4. The Agreement binds the Parties from
the date of its signing until the Startup
completes its participation in the
Acceleration Programme, except that
with respect to contrary provisions
hereof (e.g. related to the processing of
personal
data
and
potential
reimbursement of received public aid),
the Agreement remains binding for the
period of 3 years from the date on which
the Startup completed its participation in
the Acceleration Programme. Financial
and in-kind aid is granted during the
Acceleration Programme round which
the Startup joined. If the Startup
participates in Stage 2 (Acceleration
phase), an annex to the Agreement will
be concluded to regulate issues directly
related to the Acceleration phase.
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5. Startup może uczestniczyć tylko w
jednej
rundzie
Programu
Akceleracyjnego, przy czym możliwe
jest, że Startup weźmie udział w Etapie I
jednej
rundy
Programu
Akceleracyjnego, a potem w Etapie II
innej (późniejszej) rundy Programy
Akceleracyjnego.
Startup
może
uczestniczyć
w
Programie
Akceleracyjnym tylko wtedy, gdy nie
podjął jeszcze w Polsce działalności
gospodarczej związanej z rozwiązaniem
planowanym do realizacji w ramach
Programu Akceleracyjnego oraz tylko
wtedy, gdy nie uczestniczył lub nie
uczestniczy w jakimkolwiek programie
akceleracyjnym w ramach Działania 2.5
Programy akceleracyjne – Poland Prize
finansowanego
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego.
Startup
podpisując
Umowę oświadcza, że nie podpisał
umowy o otrzymanie pomocy z
jakimkolwiek
akceleratorem,
który
otrzymał dofinansowanie w ramach
Działania 2.5 Programy akceleracyjne –
Poland
Prize.
Startup
może
uczestniczyć
w
Programie
Akceleracyjnym także wtedy, gdy
powstał w związku z uczestnictwem w
programie Poland. Business Harbour.
5. Podpisując Umowę, Startup oświadcza,
że
spełnia
wymogi
formalne
beneficjenta końcowego w rozumieniu
„Regulaminu konkursu w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020”, nr konkursu
1/2020, tj. w szczególności jest
podmiotem, o którym mowa w art. 35
ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w
zakresie
polityki
spójności
finansowanych
w
perspektywie
finansowej 2014-2020, a zarazem
mikroprzedsiębiorcą
lub
małym
przedsiębiorcą spełniającym warunki
określone w art. 22 rozporządzenia
Komisji Europejskiej nr 651/2014, który
jest
uczestnikiem
programu
akceleracyjnego Poland Prize, spełnia
warunki
określone
w
§
21
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w
sprawie
udzielania
przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

4. The Startup may participate only in a
single round of the Acceleration
Programme, possibly taking part in
Stage 1 of one round of the Acceleration
Programme followed by taking part in
Stage 2 of another (later) round of the
Acceleration Programme. The Startup
may participate in the Acceleration
Programme only when it has not yet
undertaken any business activity in
Poland related to the solution planned to
be carried out under the Acceleration
Programme, and only when it has not
participated and is not participating in
any acceleration activity as part of
Measure 2.5 Acceleration programmes
– Poland Prize financed from funds of
the European Regional Development
Fund. By signing the Agreement, the
Startup represents that it has not signed
an agreement to receive aid with any
other accelerator co-financed under
Measure 2.5 Acceleration programmes
– Poland Prize. The Startup may
participate
in
the
Acceleration
Programme also when it has been
established due to participation in
Poland. Business Harbour programme.

5. By signing the Agreement, the Startup
represents that it meets the formal
requirements of a final beneficiary in the
meaning of the "Competition rules in the
Operational Programme Smart Growth
2014-2020”,
competition
number
1/2020, i.e. is in particular is an entity
referred to in Article 35, item 3 of the Act
of 11 July 2014 on the rules of
implementing
cohesion
policy
programmes
financed
under
the
2014-2020 financial perspective, and at
the same time is a micro or small
entrepreneur that meets the conditions
listed in Article 22 of Commission
Regulation (EU) No 651/2014 of 17
June 2014 declaring certain categories
of aid compatible with the internal
market in application of Articles 107 and
108 of the Treaty and in § 21 of the
regulation
of
the
Minister
of
Infrastructure and Development of 10
July 2015 on financial aid granted by the
Polish
Agency
for
Enterprise
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pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego
Inteligentny
Rozwój
2014-2020 oraz działa w formie spółki
kapitałowej, w której co najmniej połowę
udziałów lub akcji posiadają osoby, które
nie posiadają polskiego obywatelstwa i
co najmniej jeden z członków zarządu
spółki
nie
posiada
polskiego
obywatelstwa.
6. Umowa wraz z jej załącznikami reguluje
zagadnienia, do których zawarcia w
Umowie Akceleracyjnej zobowiązany
jest Huge Thing, tj. zawiera:
● oznaczenie Stron, których ta umowa
dotyczy,
● oznaczenie
rodzajów
działalności
gospodarczych
wykluczonych
z
możliwości uzyskania pomocy,
● określenie
warunków
i
okresu
współpracy Stron,
●

●

●

●
●

Development as part of the Operational
Programme Smart Growth 2014-2020
and operates as a company in which at
least one half of shares or stock is held
by persons who are not Polish nationals
and at least one member of the
company’s management board is not a
Polish national.
6. This Agreement together with its
appendices regulates the matters which
Huge Thing is obliged to insert into the
Acceleration Agreement, i.e.
● the designation of the Parties to whom
the Agreement applies,
● the designation of kinds of economic
activity barred from obtaining aid,
●

określenie kwoty pomocy udzielanej
beneficjentowi końcowemu (Startupowi)
oraz warunków jej przekazania, w
szczególności
kamieni
milowych
warunkujących przekazanie i rozliczenie
grantu – zasady dotyczące rozliczenia
grantu określa dokument „Zasady
rozliczania
pomocy
finansowej
udzielonej beneficjentom końcowym
projektów Działania 2.5 Programy
akceleracyjne – Poland Prize Programu
Operacyjnego
Inteligentny
Rozwój
2014-2020”, stanowiący załącznik do
Umowy,
szczegółowy budżet przeznaczony na
pokrycie kosztów Etapu I, niezbędnych
do realizacji działań: Soft-landing oraz
Rozwój, przy czym kwota grantu na
pokrycie tych kosztów nie może
przekroczyć 50.000,00 zł,
szczegółowy budżet przeznaczony na
pokrycie kosztów Etapu II, niezbędnych
do realizacji działania: Akceleracja, przy
czym kwota grantu na pokrycie tych
kosztów
nie
może
przekroczyć
250.000,00 zł (dotyczy Startupów, którzy
w efekcie realizacji Etapu I nawiązali
udokumentowaną
współpracę
z
Partnerem biznesowym),
zobowiązania i odpowiedzialność Stron,

●

zobowiązanie
poufności,

●

Stron

do

zachowania

●

●

●

the designation of the conditions and
duration of cooperation between the
Parties,
the designation of the amount of aid
granted to the final beneficiary (Startup)
and the terms and conditions on which it
is provided, in particular the milestones
on which providing and settling he grant
is dependent, is found in the “Rules of
settling financial aid granted to final
beneficiaries
of
Measure
2.5
Acceleration programmes – Poland
Prize of the Operational Programme
Smart Growth 2014-2020” which
constitute
an
appendix
to
the
Agreement,
the detailed budget to cover the costs of
Stage 1, necessary to carry out the
following activities: the Soft-landing and
Growth phases; the amount of grant
used to cover such costs may not
exceed PLN 50,000.00,
the detailed budget to cover the costs of
Stage 2, necessary to carry out the
following activity: the Acceleration
phase; the amount grant used to cover
such costs may not exceed PLN
250,000.00 (applies to Startups that
entered into documented cooperation
with a Partner as a result of carrying out
Stage 1),
the undertakings and responsibilities of
the Parties,
the undertaking of the Parties to
maintain confidentiality,
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●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

zobowiązanie Huge Thing o braku
możliwości obejmowania, w trakcie
realizacji akceleracji, udziałów w
akcelerowanych startupach przez Huge
Thing lub podmioty z nim powiązane w
rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
zasady przetwarzania przez Huge Thing
na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości danych osobowych
Startupu, zgodnie z przepisami prawa
powszechnie
obowiązującego
dotyczącego
ochrony
danych
osobowych,
w
celu
i
zakresie
niezbędnym do wykonania Umowy,
zobowiązanie Startupu do zwrotu grantu
w
przypadku
wykorzystania
go
niezgodnie z celami Projektu,
zobowiązanie Startupu do poddania się
kontroli przeprowadzanej przez Huge
Thing,
Polską
Agencję
Rozwoju
Przedsiębiorczości lub inne uprawnione
podmioty,
warunki rozwiązania Umowy,

●

oświadczenia Stron o braku powiązań w
rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
pomiędzy Huge Thing a Startupem oraz
podmiotami świadczącymi usługi w
ramach Programu Akceleracyjnego,
oświadczenia
Startupu
o
braku
powiązań w rozumieniu art. 6c ust. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości pomiędzy Startupem
a współpracującym z nim w ramach
indywidualnego programu akceleracji
Odbiorcą Technologii / Inwestorem,
oświadczenie Startupu o posiadaniu
wyłącznych praw do zgłoszonego przez
niego
innowacyjnego
pomysłu
biznesowego oraz uprawnieniu do
rozporządzania nim we własnym imieniu
pełnią praw,
oświadczenie Startupu, że innowacyjny
pomysł biznesowy jest wolny od
wszelkich
obciążeń
prawnych,
zabezpieczenia
lub
jakiegokolwiek
roszczenia podmiotu trzeciego,
oświadczenie Startupu o spełnianiu
kryteriów
mikrolub
małego
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu

●

●

●
●

●

●

●

the undertaking of Huge Thing to refrain
during the acceleration phase from
taking up any shares in the startups or
its affiliates in the meaning of Article 6c
of the Establishment of the Polish
Agency for Enterprise Development Act
of 9 November 2000 which are
accelerated by Huge Thing,
the rules of processing personal data of
the Startup by Huge Thing on behalf of
the Polish Agency for Enterprise
Development in line with generally
applicable provisions of law concerning
the protection of personal data, for the
purpose and in the scope necessary to
perform the Agreement,
the undertaking of the Startup to
reimburse the grant if it is utilised
contrary to the purposes of the Project,
the undertaking of the Startup to submit
to supervision exercised by Huge Thing,
the Polish Agency for Enterprise
Development or other authorised
entities,
conditions for termination of this
Agreement,
statements of the Parties that Huge
Thing, the Startup and entities providing
services in the Acceleration Programme
are not affiliates in the meaning of
Article 6c, item 2 of the Establishment of
the Polish Agency for Enterprise
Development Act of 9 November 2000,
a statement of the Startup that the
Startup
and
the
Technology
Recipient/Investor collaborating with it in
an individual acceleration programme
are not affiliates in the meaning of
Article 6c, item 2 of the Establishment of
the Polish Agency for Enterprise
Development Act of 9 November 2000,
a statement of the Startup that the
Startup has the exclusive rights to the
submitted innovative business idea and
is entitled to dispose of all the idea in its
own name,

●

a statement of the Startup that the
innovative business idea is free from all
legal encumbrances, collaterals or any
claims of third parties,

●

a statement of the Startup concerning its
status of a micro or small enterprise in

5

Załącznika I do rozporządzenia Komisji
Europejskiej nr 651/2014.
7. Strony zobowiązują się do współpracy w
celu najbardziej efektywnej realizacji
Programu Akceleracyjnego. W trakcie
obowiązywania
Umowy
Strony
zobowiązane są na bieżąco informować
się wzajemnie o wszelkich znanych im
zagrożeniach,
trudnościach
lub
przeszkodach związanych z udziałem
Startupu w Projekcie, które mają lub
mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy
bądź zakres współpracy Stron.
8. Strony zobowiązują współpracować ze
sobą z należytą starannością, z
zachowaniem zasad uczciwości i
lojalności oraz z poszanowaniem
poczynionych uzgodnień oraz w celu
realizacji Umowy.
9. Strony oświadczają, że nie zawierały
umów, porozumień, układów lub innych
uzgodnień, które w jakikolwiek sposób
ograniczają lub uniemożliwiają im
wykonanie
części
lub
całości
postanowień Umowy.
10. Umowa może być zawarta wyłącznie w
następujący sposób:
● w formie pisemnej w drodze złożenia
własnoręcznych
podpisów
przez
obydwie Strony,
● poprzez wymianę dokumentów przez
Strony,
podpisanych
za
pomocą
bezpiecznych podpisów elektronicznych
weryfikowanych
kwalifikowanym
certyfikatem
(podpis
elektroniczny
kwalifikowany),
● poprzez wymianę drogą mailową
skanów podpisanych jednobrzmiących
egzemplarzy Umowy w ten sposób, że
każda ze Stron prześle drugiej Stronie
skan podpisanej przez siebie Umowy,
● poprzez
zastosowane
formy
dokumentowej
(zwykłej
formy
elektronicznej), polegającej na złożeniu
przez każdą ze Stron oświadczenia woli
o zawarciu Umowy w tożsamym
brzmieniu,
● poprzez złożenie oświadczenia woli o
zawarciu Umowy w tożsamym brzmieniu
w postaci elektronicznej i opatrzenie
tego oświadczenia woli kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zgodnie z art.
781 Kodeksu cywilnego, podpisem

the meaning of Appendix I to
Commission Regulation No 651/2014.
7. The Parties undertake to cooperate in
order to ensure that the Acceleration
Programme is carried out as efficiently
as possible. During the term of the
Agreement, the Parties are obliged to
notify each other on an ongoing basis
about any threats, difficulties or
obstacles known to them and related to
participation of the Startup in the Project
that do or may impact the performance
of the Agreement or the scope of
cooperation between the Parties.
8. The Parties undertake to cooperate with
each other with due diligence, observing
the rules of honesty and loyalty, and
respecting any previous arrangements,
in order to perform the Agreement.
9. The Parties represent that they did not
enter into any agreements, accords,
schemes or other arrangements that in
any way hinder or prevent them from
performing the Agreement in whole or in
part.
10. The Agreement may be entered into
solely as follows:
● in writing by being manually signed by
both Parties,
●

by exchanging documents signed with
secure electronic signatures verified
with a qualified certificate (qualified
electronic signature) between the
Parties,

●

by
exchanging
signed
identical
counterparts of the Agreement by
electronic mail, with each Party sending
a signed scanned copy of the
Agreement to the other Party,
in document form (ordinary electronic
form), with both Parties making an
identically worded statement of will
about entering into the Agreement,

●

●

by making an identically worded
statement of will about entering into the
Agreement in electronic form and
appending thereto a qualified electronic
signature pursuant to Article 781 of the
Civil Code, a personal signature (e-ID
signature), or a Trusted Profile.
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osobistym (podpisem e-dowodem) lub
Profilem Zaufanym.
Na żądanie Huge Thing Startup
zobowiązany będzie przedstawić do
wglądu swój oryginał dokumentów, które
podlegały wymianie w sposób opisany w
niniejszym punkcie.
Art. 2
[Zakres uczestnictwa Startupu w Programie
Akceleracyjnym]
1. Umowa zobowiązuje Startup do udziału
w Etapie I Programu Akceleracyjnego.
W przypadku spełnienia się przesłanek
umożliwiających Startupowi udział w
Etapie II oraz zawarcia aneksu do
Umowy, Startup będzie uczestniczył w
Etapie II Programu Akceleracyjnego.
2. Startup otrzymuje informację, iż by
uczestniczyć w Etapie II musi uprzednio:
● pozytywnie zakończyć udział w Etapie I
Programu Akceleracyjnego,
● zainteresować walidacją rozwiązania
przynajmniej
jednego
Partnera
biznesowego, podpisać z jednym
Partnerem biznesowym list intencyjny o
zamiarze walidacji rozwiązania w
ramach Etapu II Programu oraz
uzgodnić z nim Harmonogram i
szczegółowy budżet indywidualnego
planu
akceleracji,
a
następnie
przedstawić je Huge Thing i otrzymać
ich zatwierdzenie pod względem
formalnym i merytorycznym,
● w przypadku Startupów planujących
współpracę z Inwestorem, zawrzeć z
nim umowę przedinwestycyjną (która
może, ale nie musi przyjąć formy tzw.
term sheet), która definiować będzie
cele biznesowe, jakie Startup planuje
osiągnąć w trakcie Etapu II i przekazać
Huge Thing kopię tej umowy (lub wyciąg
z niej zawierający cele biznesowe, jakie
Startup ma osiągnąć).
Z grona startupów, które spełnią te
kryteria, Huge Thing wyłoni te, których
zaangażowanie ocenia najwyżej, mając
na uwadze konieczność zapewnienia w
Projekcie określonej liczby startupów
branżowych i współpracujących z
Partnerami biznesowymi i Inwestorami.
Startupy te zostaną zaproszone do
podpisania
aneksu
do
Umowy

On request of Huge Thing, the Startup
will be obliged to produce for inspection
the originals of documents exchanged in
the manner set out in this item.
Article 2
[Scoe of Startup participation in the
Acceleration Programme]
1. The Agreement obliges the Startup to
participate in Stage 1 of the Acceleration
Programme.
If
prerequisites
for
participating in Stage 2 are met and an
annex to the Agreement is entered into,
the Startup will participate in Stage 2 of
the Acceleration Programme.
2. The Startup is advised, that, in order to
participate in Stage 2, it must previously:
● successfully complete its participation in
Stage 1 of the Acceleration Programme,
● convince at least one Business Partner
to show interest in validating its solution,
sign a memorandum of understanding to
validate the solution in Stage 2 of the
Programme with one Business Partner,
agree the schedule and detailed budget
of its individual acceleration plan with
the Business Partner, and submit both
documents to Huge Thing to obtain
formal and substantive approval,
●

in case of Startups planning to
cooperate with an Investor – enter into a
pre-investment agreement (which may,
but is not required to, have the form of a
term sheet) with the Investor in order to
define the business objectives which the
Startup plans to achieve during Stage 2,
and submit to Huge Thing a copy of the
agreement (or an extract thereof listing
the business objectives to be achieved
by the Startup).
Among the startups that meet these
criteria, Huge Thing will select the ones
whose involvement is ranked the
highest, considering the need to ensure
a suitable number of startups for
Business Partners and Investors from
each industry. The selected startups will
be invited to sign an annex to the
Acceleration Agreement that regulates
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3.

4.

5.

6.

7.

akceleracyjnego, regulującego udział
Startupu w Etapie II (Akceleracji).
Startup uczestniczyć będzie w Etapie
I
Programu Akceleracyjnego, który
trwać będzie od dnia ................... 2021
r. do ................. 2022 r. Planowany
termin realizacji Etapu II to okres
od
................. 2022 r. do ................ 2022 r.
Dokładny
termin
realizacji
indywidualnego
planu
rozwoju
określon
y jest w Harmonogramie
indywidualnego planu rozwoju
.
Okres realizacji Etapu I nie może
wykroczyć poza maksymalny czas
trwania indywidualnego planu rozwoju
przewidziany
przez
dokumentację
Działania 2.5 Programy akceleracyjne –
Poland Prize.
Etap I Programu Akceleracyjnego
składa się z fazy Soft-landingu i fazy
Rozwoju. Nieodłącznym elementem
indywidualnego planu realizacji kamieni
milowych
przez
Startup
będzie
realizacja
ścieżki
tematycznej
odpowiadającej
profilowi
działania
Startupu i celom udziału w Programie
Akceleracyjnym. Z uwagi na powyższe,
w czasie Programu Akceleracyjnego
Startup zobowiązany jest do udzielania
Huge Thing wszelkich informacji na
temat realizowanego przez siebie
przedsięwzięcia celem odpowiedniego
dopasowania
Programu
Akceleracyjnego do jego potrzeb.
Podstawą metodyki funkcjonowania
Programu
Akceleracyjnego
jest
metodyka Lean Startup, akcentująca jak
najszybsze testowanie postawionych
hipotez biznesowych i produktowych. W
trakcie Etapu I Startup
może
korzystać z usług konsjerża oraz
opiekuna startupu.
Elementem Programu Akceleracyjnego
mogą być wydarzenia, w których Startup
bierze
udział
indywidualnie
lub
wydarzenia,
w których bierze udział
wraz z innymi startupami (np. grupowe
warsztaty, Demo Day).
Znaczna
część
Programu
Akceleracyjnego odbywać się będzie
zdalnie, tj. z wykorzystaniem narzędzi
komunikacji elektronicznej, niemniej
niektóre wydarzenia mogą odbywać się
stacjonarnie
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu

their
participation
in
Stage
2
(Acceleration).
3. The Startup will participate in Stage 1 of
the Acceleration Programme that will
last from ................... 2021 to .................
2022 The planned date for completing
Stage 2 is the period from .................
2022 to ................ 2022. The detailed
date for completing the individual
development plan is stated in the
schedule of the individual development
plan. The date for completing Stage 1
must not be later than the maximum
duration of the individual development
plan provided for in the documentation
of
Measure
2.5
Acceleration
programmes – Poland Prize.
4. Stage 1 of the Acceleration Programme
consists of the Soft-landing and
Development phases. An indispensable
element of the Startup’s individual plan
to achieve its milestones will be
completing the thematic path matching
the Startup’s profile of activity and its
objectives for participating in the
Acceleration Programme. Considering
the above, during the Acceleration
Programme the Startup is obliged to
submit to Huge Thing all information
concerning the undertaking it is carrying
out so that the Acceleration Programme
can be properly aligned with its needs.
5. The basic methodology for the
Acceleration Programme is the Lean
Startup methodology that focuses on
testing the offered business and product
hypotheses as quickly as possible.
During Stage 1 the Startup may use the
services of a concierge and a startup
mentor.
6. The Acceleration Programme may
feature events attended by the Startup
on its own and events the Startup
participates in together with other
startups (e.g., group workshops, Demo
Day).
7. A considerable part of the Acceleration
Programme will occur remotely, i.e., via
electronic
communication
tools,
however certain events may take place
offline on the territory of the Republic of
Poland, in a location named in advance
by Huge Thing. The participation of the
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wskazanym z wyprzedzeniem przez
Huge Thing. Udział Startupu w
wydarzeniach stacjonarnych będzie
każdorazowo ustalany przez Strony.
8. Z chwilą przyjęcia Startupu do Etapu I,
po konsultacji ze Startupem Huge Thing
wyznaczy dla Startupu tutora, który
współpracować będzie ze Startupem .
Tutor jest osobą, z którą Startup
powinien na bieżąco konsultować
rozwój swojego innowacyjnego pomysłu
i która świadczyć będzie na jego rzecz
usługi doradcze w celu stymulowania
tego rozwoju. Usługi tutora, konsjerża
czy opiekuna startupów są usługami
doradczymi, które Startup finansuje z
otrzymywanego grantu.
Z chwilą
przyjęcia Startupu do Etapu I, Startup
otrzyma informację
możliwości
skorzystania z
konsjerża oraz
opiekuna
startupu,
który
będzie
wspierać Startup w Etapie I. Osoby te
mają świadczyć usługi doradcze na
rzecz Startupu, w szczególności usługi
pomagające
Startupowi
i
jego
personelowi na lepszą integrację z
polskim środowiskiem gospodarczym.
9. Rozwiązanie Startupu pozwala go
zakwalifikować do jednej ze ścieżek
branżowych Projektu: Smart City, IIoT
(Industrial Internet of Things), AI
(Artificial Intelligence) / AR (Augmented
Reality).
[lub]
9. Rozwiązanie Startupu nie pozwala go
zakwalifikować do żadnej ze ścieżek
branżowych Projektu.
Art. 3
[Dodatkowe oświadczenia i zobowiązania
Stron]
1. Huge Thing oświadcza, iż zgodnie z
założeniami Projektu nie ma możliwości
obejmowania, w trakcie uczestnictwa
Startupu w Programie Akceleracyjnym,
udziałów w Startupie, jak również takiej
możliwości w tym czasie nie mają
podmioty z nim powiązane w rozumieniu
art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Za podmioty, o
których mowa w art. 6c tej ustawy
uznaje
się
podmioty,
które
są
bezpośrednio lub za pośrednictwem
innych podmiotów powiązane osobowo

Startup in offline events will each time
be agreed by the Parties.
8. Once the Startup is admitted to Stage 1,
following consultations with the Startup
Huge Thing will assign to it a tutor
responsible for collaborating with the
Startup. The tutor is a person who can
be consulted on an ongoing basis in
matters of developing the Startup's
innovative idea and who will provide
advisory services in order to stimulate
that development. The services of the
tutor, concierge or startup mentor are
advisory services which the Startup
finances from the received grant. Once
the Startup is admitted to Stage 1, it will
be advised about the possibility of using
the services of a concierge and a
startup mentor who will be supporting
the Startup in Stage 1. These persons
are supposed to provide advisory
services to the Startup, in particular
services helping the Startup and its
personnel to better integrate with the
Polish business environment.
9. The Startup's solution allows to assign it
to one of three industry paths of the
Project: Smart City, IIoT (Industrial
Internet of Things), AI (Artificial
Intelligence) / AR (Augmented Reality).
[or]
9. The Startup's solution does not allow to
assign it to any of industry paths of the
Project.
Article 3
[Additional statements and undertakings of
the Parties]
1. Huge Thing represents that, in line with
the Project’s assumptions, it is unable to
take up, while the Startup is participating
in the Acceleration Programme, any
shares in the Startup, and neither are its
affiliates in the meaning of Article 6c of
the Establishment of the Polish Agency
for Enterprise Development Act of 9
November 2000. Entities referred to in
Article 6c of the Act are entities with
personal or capital ties, either directly or
indirectly
through
other
entities.
Personal or capital ties are understood
as ties between an entity and the

9

lub kapitałowo. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się
powiązania między danym podmiotem
lub członkami organów tego podmiotu a
analizowanym podmiotem, polegające
na:
● uczestniczeniu w spółce jako wspólnik
spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● posiadaniu co najmniej 10% udziałów
lub akcji,
● pełnieniu
funkcji
członka
organu
nadzorczego
lub
zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
● pozostawaniu
w
takim
stosunku
prawnym lub faktycznym, który może
budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności
w
wyborze
analizowanego
podmiotu,
w
szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, a stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
2. Podmioty powiązane z Huge Thing w
sposób wymienione w pkt. 1 niniejszego
artykułu mają możliwość inwestowania
w startupy uczestniczące w Programie
Akceleracyjnym oraz obejmowania w
nich udziałów po zakończeniu przez nie
akceleracji.
3. Każda ze Stron oświadcza, we własnym
imieniu, że pomiędzy Huge Thing a
Startupem
oraz
podmiotami
świadczącymi
usługi
w
ramach
Programu
Akceleracyjnego
nie
występują powiązania w rozumieniu art.
6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
W
przypadku
wystąpienia takich powiązań, każda ze
Stron oświadcza we własnym imieniu, iż
niezwłocznie poinformuje o tym drugą
Stronę i podejmie działania w celu
wstrzymania
lub
uniemożliwienia
świadczenia usług przez podmioty
powiązane.
4. Jeżeli Startup – w związku z
uczestnictwem
w
Programie
Akceleracyjnym – nawiąże współpracę z
Odbiorcą
Technologii
(OT)
lub
Inwestorem (INW), wówczas Odbiorca
Technologii lub Inwestor nie będzie
podmiotem powiązanym w rozumieniu

members of its bodies on one hand and
the entity under consideration on the
other, consisting in:

●
●
●
●

participating in a civil or other
partnership as a partner,
holding at least 10% of shares or stock,
exercising the function of a supervisory
or
management
body
member,
commercial proxy, or attorney,
remaining in a legal or factual
relationship that may give rise to
justified doubts as to impartiality in
selecting the entity under consideration,
which includes in particular marital
relationship, lineal consanguinity or
affinity, collateral consanguinity or
affinity up to the second degree,
adoption, custody or guardianship.

2. Entities affiliated with Huge Thing in the
manner listed in item 1 of this Article are
allowed to invest in startups participating
in the Acceleration Programme and to
take up shares in them once the
acceleration is completed.
3. Each Party represents in its own name
that no affiliations in the meaning of
Article 6c, item 2 of the Establishment of
the Polish Agency for Enterprise
Development Act of 9 November 2000
exist between Huge Thing and entities
providing services in the Acceleration
Programme on one hand and the
Startup on the other. If such affiliations
do exist, each Party represents in its
own name that it will immediately notify
the other Party of this fact in order to
suspend or prevent the provision of
services by affiliated entities.
4. If due to participating in the Acceleration
Programme the Startup enters into
cooperation with a Technology Recipient
(TR) or Investor (INV), the Technology
Recipient or Investor will not be an
affiliate in the meaning of Article 6c, item
2 of the Establishment of the Polish
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5.

6.

7.

8.

art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości.
W
przypadku
wystąpienia
takiego
powiązania, Startup oświadcza we
własnym imieniu, iż niezwłocznie
poinformuje o tym drugą Stronę i
podejmie działania w celu wstrzymania
lub uniemożliwienia świadczenia usług
przez podmioty powiązane.
Zgodnie
z
założeniami
Projektu,
Odbiorca Technologii oraz Inwestor
pełnią funkcję Partnera biznesowego
Projektu. Partner biznesowy to podmiot
nawiązujący współpracę ze startupem
na
Etapie
II
(Akceleracja),
zainteresowany
wdrożeniem
rozwiązania Startupu / dokonaniem
inwestycji
kapitałowej w Startup.
Odbiorcą Technologii mogą być m.in.
takie podmioty jak duże lub średnie
przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora
finansów
publicznych.
Inwestorami
mogą być fundusze inwestycyjne.
Partnerzy biznesowi będą docelowo
zaangażowani w Etapie II, w formie i w
zakresie określonym z Huge Thing oraz
Startupem. Partner biznesowy w
Projekcie może pełnić tylko jedną z
powyższych funkcji.
Startup oświadcza i zapewnia, że
posiada
wyłączne
prawa
do
zgłoszonego przez niego innowacyjnego
pomysłu biznesowego oraz że jest
uprawniony do rozporządzania pełnią
praw do
swojego innowacyjnego
pomysłu biznesowego we własnym
imieniu.
Startup oświadcza i zapewnia, że
innowacyjny pomysł biznesowy jest
wolny od wszelkich obciążeń prawnych,
zabezpieczenia
lub
jakiegokolwiek
roszczenia podmiotu trzeciego, a więc
także
że
innowacyjmy
pomysł
biznesowy nie
jest zajęty
w
postępowaniu egzekucyjnym, Startup
nie zobowiązał się do zbycia lub
obciążenia
jakimkolwiek
prawem
rzeczowym lub prawem obligacyjnym
całości lub części innowacyjnego
pomysłu biznesowego ani nie zawarł w
tym zakresie umowy przedwstępnej ani
nie złożył oferty osobom trzecim.
Oświadczenia złożone w ust. 6 i 7
niniejszego artykułu mają również

Agency for Enterprise Development Act
of 9 November 2000. If such affiliation
does exist, the Startup represents in its
own name that it will immediately notify
the other Party of this fact in order to
suspend or prevent the provision of
services by affiliated entities.

5. According to the objectives of the
Project, the Technology Recipient and
Investor act as the Business Partner of
the Project. The Business Partner is an
entity that enters into cooperation with
the Startup in Stage 2 (Acceleration),
being interested in implementing the
Startup’s solution and investing capital
into the Startup. Technology Recipients
may recruit from entities such as large
and medium enterprises or public
finance sector units. Investors may
include investment funds. Business
Partners will be targeted for involvement
in Stage 2, in the form and scope
agreed with Huge Thing and the
Startup. The Business Partner may fulfil
only one of the above roles in a Project.
6. The Startup represents and assures that
it has the exclusive rights to the
submitted innovative business idea and
that it is entitled to dispose of all rights
to its innovative business idea in its own
name.
7. The Startup represents that the
innovative business idea is free from
any legal encumbrances, collaterals, or
claims of third parties, and therefore
also that the innovative business idea
has not been seized in enforcement
proceedings, that the Startup did not
undertake to dispose of or encumber the
innovative business idea with any
property right or obligation right, in
whole or in part, and that the Startup did
not enter into any preliminary agreement
in this respect or submit an offer to third
parties.
8. The statements made in accordance
with paragraph 6 and 7 of this Article
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zastosowanie
do
poszczególnych
składników Projektu oraz praw do niego,
w tym w szczególności praw do
własności intelektualnej, które w pełni
przysługują Startupowi.
9. Startup
zapewnia,
że
prowadzi
działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną
wpisem do rejestru przedsiębiorców
KRS.
10. Startup zapewnia, że nie posiada
zaległości
z
tytułu
należności
publicznoprawnych.
11. Startup zapewnia, że nie jest ani nie
zachodzą wobec niego przesłanki
uznania za podmiot wykluczony z
możliwości
otrzymania
pomocy
publicznej, tj. w szczególności:
● na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości,
● zgodnie z art. 35 ust. 4 oraz art. 37 ust.
3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w
zakresie
polityki
spójności
finansowanych
w
perspektywie
finansowej 2014-2020,
● na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27
sierpnia
2009
r.
o
finansach
publicznych,
● wobec którego orzeczono zakaz, o
którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew
przepisom
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub zakaz, o
którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności
podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
● który znajduje się w trudnej sytuacji w
rozumieniu
unijnych
przepisów
dotyczących pomocy państwa, w
szczególności
§
2
pkt
18
rozporządzenia Komisji Europejskiej nr
651/2014,
● na którym ciąży obowiązek zwrotu
pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz rynkiem
wewnętrznym,

apply also to any constituents of the
Project and any rights thereto, in
particular intellectual property rights fully
vested in the Startup.
9. The Startup assures that it conducts
economic activities on the territory of the
Republic of Poland, as confirmed by an
entry into the register of entrepreneurs
of the National Court Register.
10. The Startup assures that it is not in
arrears with any public liabilities.
11. The Startup assures that it has not been
or is not meeting the prerequisites to be
considered barred from receiving public
aid, i.e. in particular:
●

●

based on Article 6b, item 3 of the
Establishment of the Polish Agency for
Enterprise Development Act of 9
November 2000,
pursuant to Article 35, item 4 and Article
37, item 3 of the Act of 11 July 2014 on
the rules of implementing cohesion
policy programmes financed under the
2014-2020 financial perspective,

●

based on Article 207 of the Public
Finance Act of 27 August 2009,

●

on which the prohibition referred to in
Article 12, item 1, point 1 of the Act of
15 June 2012 on consequences of
delegating work to foreigners residing
on the territory of the Republic of Poland
in violation of regulations or the
prohibition referred to in Article 9, item
1, point 2a of the Act of 28 October
2002 on the liability of collective entities
for acts prohibited under penalty has
been imposed,

●

which is an undertaking in difficulty in
the meaning of EU provisions on state
aid, in particular Article 2(18) of the
Commission Regulation No 651/2014,

●

which is under an obligation to
reimburse aid as a result of an
European Commission decision ruling
that the aid was contrary to law and
incompatible with the internal market,
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●

w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 3
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, w art. 1 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającym niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu oraz w art. 3 ust. 3
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie
uchylenia rozporządzenia (WE) nr
1080/2006.
12. Startup zapewnia, że:
● nie był notowany na giełdzie i nie
upłynął okres 5 lat od dnia jego
rejestracji w odpowiednim rejestrze,
● nie dokonał podziału zysków i nie został
utworzony w wyniku połączenia,
● Startup,
żaden
członek
zespołu
startupowego, wspólnik ani członek
organów zarządzających nie 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 albo inne związane z
wykonywaniem
działalności
gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,
● nie
pozostaje
pod
zarządem
komisarycznym bądź nie znajduje się w
toku likwidacji albo postępowania
upadłościowego,
● planowane do realizacji przedsięwzięcie
wpisuje się w przynajmniej jeden dział
tematyczny Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji.
13. Startup oświadcza, że wie, iż VAT od
usług nabywanych przez Startup za
środki pochodzące z grantu stanowi
koszt niekwalifikowany.

●

in cases listed in § 4, item 3 of the
regulation
of
the
Minister
of
Infrastructure and Development of 10
July 2015 on financial aid granted by the
Polish
Agency
for
Enterprise
Development as part of the Operational
Programme Smart Growth 2014-2020,
in Article 1 of Commission Regulation
(EU) No. 651/2014 of 17 June 2014
declaring certain categories of aid
compatible with the internal market in
application of Articles 107 and 108 of
the Treaty, and in Article 3(3) of
Regulation (EU) No 1301/2013 of the
European Parliament and of the Council
of 17 December 2013 on the European
Regional Development Fund and on
specific provisions concerning the
Investment for growth and jobs goal and
repealing
Regulation
(EC)
No
1080/2006.

12. The Startup represents that:
● it has not been publicly traded and no
more than 5 years have elapsed from its
entry into the relevant register,
● it has not divided its profits and has not
been established by a merger,
● the Startup and any startup team
member, shareholder or member of
management bodies has not been
convicted by a final judgement for the
offence of perjury, the offence of bribery,
offences against property, credibility of
documents, trading in money and
securities, economic transactions and
the banking system, tax offences or any
other offences related to conducting
economic activities or perpetrated to
achieve material benefits,
●

is not under compulsory administration
and is not in undergoing liquidation or
insolvency proceedings,

●

the planned undertaking belongs to at
least one thematic category of National
Smart Specialisations.

13. The Startup represents that it is aware
that VAT on services it purchases using
funds from the grant is a non-qualified
cost.
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14. W przypadku zawarcia Umowy przed
zarejestrowaniem Startupu w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego (tj. np. w sytuacji, gdy
Startup na dzień podpisania Umowy jest
spółką kapitałową w organizacji),
Startup zobowiązuje się na własny
koszty dokonać wszelkich formalności
niezbędnych do rejestracji Startupu w
wyżej wymienionym rejestrze. Dokona
tego nie później niż do dnia zakończenia
realizacji indywidualnego planu rozwoju
i nie później niż w terminie 6 miesięcy
od dnia jego utworzenia. Informację o
rejestracji
Startupu
w
rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego
Startup
niezwłocznie
przekaże Huge Thing. W razie
niewykonania
powyższego
zobowiązania, którego następstwem
będzie brak rejestracji Startupu w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (niezależnie od
faktu, czy brak rejestracji wynikał z winy,
działania lub zaniechania Startupu),
Huge Thing będzie uprawniony do
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym i żądania zwrotu
przekazanego Startupowi grantu.
15. Startup
oświadcza,
że
wszelkie
zapewnienia i oświadczenia w Umowie
(w tym w jej załącznikach) są
prawdziwe, kompletne, rzetelne i zostały
przekazane zgodnie z najlepszą wiedzą
Startupu i przy zachowaniu należytej
staranności, a Startup jest świadomy
odpowiedzialności prawnej wynikającej
z
przekazania
nieprawdziwych
informacji.
16. Huge Thing zobowiązuje się do
realizacji Programu Akceleracyjnego na
warunkach uzgodnionych przez Huge
Thing z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości, z uwzględnieniem
okoliczności przewidzianych Umową, a
także do monitorowania przez 1 rok od
dnia zakończenia Projektu rozwoju
Startupu celem ustalenia, czy miało
miejsce
wdrożenie
innowacyjnego
pomysłu przez Startup. Za wdrożenie
uznaje się:
● w przypadku startupu współpracującego
z Odbiorcą Technologii – realizacja
walidacji rozwiązania startupu,

14. In cases where the Agreement was
concluded before the Startup had been
entered
into
the
registry
of
entrepreneurs of the National Court
Register (for example when on the date
of signing the Agreement the Startup is
a company in organisation), the Startup
undertakes to complete at its own cost
any formalities required to enter the
Startup in the above register. This will
occur not later than on the date on
which the individual development plan is
completed and not later than within 6
months from drafting the plan. The
Startup will promptly notify Huge Thing
about being entered into the register of
entrepreneurs of the National Court
Register. If the above obligation is not
fulfilled and the Startup is not entered
into the register of entrepreneurs of the
National Court Register (whether
because of the fault, act or omission of
the Startup), Huge Thing will be entitled
to terminate the Agreement with
immediate effect and demand the
reimbursement of the grant provided to
the Startup.
15. The Startup represents that all its
assurances and statements found
herein (including in any appendices
hereto) are true, complete and reliable
and have been submitted according to
the best knowledge of the Startup and
while observing due diligence, and that
the Startup is aware of legal liability for
submitting untrue information.
16. Huge Thing undertakes to carry out the
Acceleration Programme on the terms
and conditions agreed by Huge Thing
with the Polish Agency for Enterprise
Development, taking into account
circumstances provided for in the
Agreement, and to monitor the Startup’s
development project for 1 year following
its completion in order to determine
whether the Startup has implemented its
innovative idea. Implementation is
considered as the following:
● in case of a startup cooperating with a
Technology Recipient – validation of the
Startup’s solution,
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●

w przypadku startupu współpracującego
z Inwestorem – walidacja założeń
biznesowych, w oparciu o które Inwestor
podejmie
ostateczną
decyzję
o
przeprowadzeniu inwestycji.
Wdrożeniem pilotażowym (testem) jest
wdrożenie rozwiązania na określony
czas (np. rok), które mogło rozpocząć
się jeszcze w czasie Etapu II lub po jego
zakończeniu.
Pozyskaniem kapitału jest wszelkie
zasilenie finansowe startupu przez
Inwestora, które jest typowe dla działań
inwestycyjnych (np. nabycie udziałów,
papierów wartościowych, udzielenie
pożyczki konwertowalnej).
17. Startup zobowiązany jest poinformować
Huge Thing w ciągu 7 dni o danych
rachunku bankowego, na który chce
otrzymywać pomoc w formie pieniężnej,
niezwłocznie po jego założeniu. Pomoc
w formie pieniężnej może być udzielona
wyłącznie przelewem na rachunek
bankowy Startupu. Brak podania danych
dotyczących
rachunku
bankowego
(numer rachunku, bank) uniemożliwia
Huge Thing udzielenie pomocy w formie
pieniężnej.
18. Kluczowym elementem realizacji celów
programu Poland Prize jest aktywne
uczestnictwo
w
działaniach
szkoleniowych
przewidzianych
dla
Startupu
w
ramach
Programu
Akceleracyjnego.
Startup
otrzyma
harmonogram zajęć z ekspertami oraz
listę osób / podmiotów, z których wiedzy
i doświadczenia może skorzystać,
biorąc
udział
w
spotkaniach
indywidualnych z nimi, warsztatach lub
zlecając wykonanie określonych usług
na rzecz Startupu. W przypadku tych
osób / podmiotów wskazana będzie
szacowana wartość (pula) usług, z
których Startup może skorzystać. Pula
ta może zostać zwiększona lub
zmniejszona
w
uzasadnionych
przypadkach, np. gdy w trakcie udziału
Startupu w Programie Akceleracyjnym
potrzebować on będzie więcej lub mniej
wsparcia z określonych zakresów
tematycznych.
Niektóre
działania
szkoleniowe określone zostaną jako
pierwszorzędne, co oznaczać będzie ich
fundamentalne
znaczenie
dla
właściwego pozyskania wiedzy w

●

in case of a Startup cooperating with an
Investor – validation of the business
objectives, used by the Investor to make
the final decision on proceeding with the
investment.
A pilot (test) implementation of the
solution is an implementation lasting for
a limited time (e.g. one year) which can
begin already during stage 2 or following
its completion.
Capital acquisition is any financial
injection, typical for investment activities
(e.g. the purchase of shares or
securities, granting a convertible loan),
provided to the Startup by the Investor.

17. The Startup is obliged to notify Huge
Thing within 7 days about the details of
the bank account to which pecuniary aid
is to be granted, immediately after the
account is set up. Pecuniary aid may be
granted solely by bank transfer to the
Startup’s bank account. Failure to notify
the bank account details (account
number, bank) prevents Huge Thing
from granting pecuniary aid.
18. A key feature of achieving the Poland
Prize programme objectives is active
participation in educational activities
provided for the Startup as part of the
Acceleration Programme. The Startup
will receive a schedule of classes with
experts and the list of persons/entities
whose knowledge and experience it can
rely upon by attending individual
meetings and workshops or requesting
the performance of specific services on
behalf of the Startup. In case of such
persons/entities, an estimated value
(pool) of services which can be used by
the Startup will be noted. The pool may
be increased or decreased in justified
cases, e.g. when during the Startup’s
participation
in
the
Acceleration
Programme more or less support is
needed in specific thematic areas.
Certain training activities will be
designated as primary, which means
that they are fundamental for the proper
acquisition of knowledge during the
Acceleration Programme. The schedule
will apply to Stage 1. Before the tasks
related to a particular milestone are
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ramach Programu Akceleracyjnego.
Harmonogram dotyczyć będzie Etapu I.
Przed zakończeniem realizacji zadań
związanych z danym kamieniem
milowym Startup otrzyma potwierdzenie
udziału
w
zajęciach
Programu
Akceleracyjnego, w których brał udział
(takie
potwierdzenie
wystawione
zostanie przez osobę / podmiot, z której
usług
Startup
skorzystał)
i
te
potwierdzenia pozwolą zweryfikować,
czy Startup aktywnie uczestniczył w
działąniach szkoleniowych.
19. Z uwagi na okoliczność, iż Program
Akceleracyjny jest dopasowywany do
potrzeb startupów biorących udział w
Projekcie, Startup może otrzymać
odmienną listę zajęć (lub odmienne
zakwalifikowanie
zajęć
jako
pierwszorzędnych) niż inne startupy.
20. Przyjmuje
się,
iż
aktywnym
uczestnictwem
w
działaniach
szkoleniowych jest udział w co najmniej
60% zajęć przewidzianych dla danego
Programu
Akceleracyjnego
przy
jednoczesnym udziale w co najmniej
80%
zajęć
określonych
jako
pierwszorzędne.
22. Startup oświadcza, iż wspólnikami i
członkami zarządu, będącymi osobami
fizycznymi
niemającymi
polskiego
obywatelstwa są: ……………………

completed, the Startup will receive a
confirmation
of
attending
the
Acceleration
Programme
classes
completed (such confirmation will be
issued by the person/entity whose
services were used by the Startup). The
confirmations will allow to verify whether
the Startup has actively participated in
training activities.

19. Due to the fact that the Acceleration
Programme is aligned with the needs of
startups participating in the Project, the
Startup may receive a different list of
classes (or different designation of
certain the classes as primary)
compared to other startups.
21. It is assumed that active participation in
training activities means participation in
at least 60% of classes provided during
an Acceleration Programme and at least
80% of classes designated as primary.

22. Startup declares that shareholders and

23. Płatność transzy grantu odbywać się
będzie
na
rachunek
bankowy
……………………. prowadzony w banku
……………………..

members of the management board that
are natural persons that do not have
Polish
citizenship
are:
…………………….
23. The payment of grant shall occur by
transfer
to
bank
account
no.
…………………………… kept in the
bank …………………………….

Art. 4
[Rozliczenie ryczałtowe. Indywidualny plan
rozwoju]
1. Startup – uczestnicząc
w Etapie I
Programu Akceleracyjnego – sporządza
zatwierdzony przez Huge Thing i
Startup
harmonogram i szczegółowy
budżet indywidualnego planu rozwoju
(Etap I). Dokumenty te stanowią
załączniki
do
Umowy.
Zasady
sporządzania
harmonogramów
i
szczegółowych
budżetów
oraz
rozliczania zawartych w nich kosztów
precyzuje sporządzony przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
dokument
„Zasady
uproszczonego
rozliczania
grantów
udzielonych

Article 4
[Lump sum settlement. Individual
development plan]
1. By participating in Stage I of the
Acceleration Programme, the Startup
drafts a schedule and detailed budget of
its individual development plan (Stage
1) which are approved by Huge Thing
and the Startup. These documents form
appendices to the Agreement. The rules
of drafting schedules and detailed
budgets as well as of settling the costs
found therein are set out in detail in the
“Rules of simplified settlement of grants
provided to grantholders in projects
carried out in Measure 2.5 Acceleration
programmes – Poland Prize of
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grantobiorcom w projektach Działania
2.5 Programy akceleracyjne – Poland
Prize
Programu
Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020”.
2. Indywidualny plan rozwoju to plan pracy
Huge Thing ze Startupem trwającej nie
dłużej niż 3 miesiące od daty zawarcia
Umowy
na
realizację
działań
Soft-landing oraz Rozwój, obejmujący
działania o charakterze pomostowym,
mające zapewnić Startupowi niezbędne
warunki
dla
podjęcia
właściwej
działalności
biznesowej
oraz
zindywidualizowane działania niezbędne
dla rozwinięcia działalności Startupu w
Polsce. Indywidualny plan rozwoju
opisany jest Szczegółowym budżetem
indywidualnego planu rozwoju oraz
Harmonogramem indywidualnego planu
rozwoju (HIPR). Strony dodatkowo
ustalają, że założony czas trwania
Etapu I wynosić będzie ok. 2 miesięcy.
Dodatkowo plan rozwoju obejmuje
dedykowaną
ścieżkę merytoryczną
rozwoju kompetencji zespołu Startupu,
którą
Startup
jest
zobowiązany
zrealizować.
3. Grant związany z Etapem I wypłacony
zostanie po potwierdzeniu realizacji
przez Startup celów przewidzianych w
Harmonogramie indywidualnego planu
rozwoju, wskazanych w załączniku do
Umowy. Indywidualny plan rozwoju
przewiduje 1 kamień milowy, który
zawierać musi następujące kryteria:
● startup
prowadzi
działalność
gospodarczą potwierdzoną wpisem do
KRS, oraz
● startup
nawiązał
współpracę
z
Partnerem biznesowym potwierdzoną
pisemnie przez
Startup i Partnera
biznesowego.
4. Wartość grantu związanego z Etapem I
nie może przekroczyć 50.000,00 zł, przy
czym:
● koszty
kwalifikowane
działania
Soft-landing, niezbędne do podjęcia
przez Startup działalności biznesowej w
Polsce, nie mogą przekroczyć 20%
kwoty grantu związanego z Etapem I,
● koszty działania Soft-landing obejmują
w szczególności koszty zakupu usług
„konsjerża”
(opiekuna
Startupu),
mogącej stanowić do 50% kosztów
działania Soft-landing, oraz koszty

Operational Programme Smart Growth
2014-2020,” compiled by the Polish
Agency for Enterprise Development.
2. An individual development plan is the
plan of cooperation between Huge
Thing and the Startup that lasts no more
than 3 months after entering into the
Agreement to carry out the Soft-landing
and Growth phases, including bridging
activities to ensure the necessary
conditions for the Startup to undertake
actual
business
activity
and
individualised efforts required for the
Startup to develop its activity in Poland.
The individual development plan is
described using the detailed budget of
the individual development plan and the
individual development plan schedule
(IDPS). The Parties additionally agree
that the assumed duration of Stage 1
will be about 2 months. In addition, the
development plan includes a dedicated
substantive path to develop the
Startup’s team competences, which the
Startup is obliged to complete.
3. The grant related to Stage 1 will be
disbursed once the Startup confirms the
completion of objectives provided for in
the
individual
development
plan
schedule and listed in appendices to the
Agreement. The individual development
plan provides for 1 milestone which
must contain the following criteria:
● the Startup conducts business activities
confirmed by an entry into the National
Court Register, and
● the Startup entered into cooperation
with a Business Partner, as confirmed in
writing by the Startup and the Business
Partner.
4. The value of the grant related to stage 1
may not exceed PLN 50,000.00, and:
●

●

qualified costs of the Soft-landing
phase, required for the Startup to
engage in business activity in Poland,
must not exceed 20% of the amount of
grant related to Stage 1,
the costs of the Soft-landing phase
include in particular costs of purchasing
concierge (Startup mentor) services,
which may account for up to 50% of
Soft-landing phase costs, as well as
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●

5.

6.

7.

8.

innych
usług,
a
także
koszty
wynagrodzenia pracowników Startupu
uczestniczących
w
realizacji
Indywidualnego planu rozwoju, w tym
osób zaangażowanych na podstawie
umów cywilnoprawnych,
koszty kwalifikowane działania Rozwój
obejmują w szczególności koszty
wynagrodzenia pracowników Startupu
uczestniczących
w
realizacji
Indywidualnego planu rozwoju, w tym
osób zaangażowanych na podstawie
umów cywilnoprawnych, inne niż
należące do działania Soft-landing,
pokrycia kosztów realizacji ścieżki
merytorycznej, koszty zakupu usług,
zakupu środków trwałych, zakupu
wartości niematerialnych i prawnych
oraz
działań
informacyjno-promocyjnych.
Startup – przekazując Harmonogram i
szczegółowy budżet indywidualnego
planu rozwoju
– zobowiązany jest
przekazać Huge Thing dokumentację
potwierdzającą przeprowadzenie analizy
rynku, na podstawie której zostały
określone poszczególne wydatki. Do
wydatków
objętych
kwotami
rozliczeniowymi nie stosuje się procedur
wyboru wykonawców, o których mowa w
rozdziale 6.5 (Zamówienia udzielane w
ramach projektów) Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Startup w Harmonogramie i budżecie
indywidualnego
planu
rozwoju
zobowiązany jest uwzględnić w nich
koszty usług doradczych świadczonych
przez mentorów, ekspertów i tutorów w
ramach ścieżki merytorycznej Programu
Akceleracyjnego,
stosownie
do
rekomendowanego zakresu swojego
uczestnictwa i zapotrzebowania na te
usługi na Etapie I.
Dla każdego kamienia milowego
powinien być przypisany co najmniej
jeden wskaźnik odzwierciedlający istotę
danego kamienia milowego wraz z
określoną
wartością
docelową
wskaźnika.
Koszty związane z osiągnięciem
kamieni
milowych
rozliczane
są

costs of other services and wages of
Startup
employees
involved
in
completing the individual development
plan, including persons hired under civil
law agreements,
●

qualified costs of the Growth phase
include in particular wages of Startup
employees involved in completing the
individual development plan, including
persons
hired
under
civil
law
agreements, other than costs incurred in
the Soft-landing phase, costs of
completing the substantive path, costs
of purchasing services, fixed assets and
goodwill, and costs of informational and
promotional activities.

5. Together with the schedule and detailed
budget of the individual development
plan, the Startup is obliged to submit to
Huge Thing documentation confirming
the staging of a market analysis used to
determine
specific
expenditures.
Expenditures included in settlement
amounts are not subject to the
contractor selection procedures referred
to in chapter 6.5 (Procurements
awarded during projects) of the
Guidelines
on
the
eligibility of
expenditures under the European
Regional Development Fund, European
Social Fund and Cohesion Fund for the
years 2014-2020.
6. In the schedule and individual
development plan budget, the Startup is
obliged to take into account the cost of
advisory services provided by mentors,
experts and tutors as part of the
Acceleration Programme substantive
path, according to the recommended
scope of its participation and the need
for such services in Stage 1.
7. Each milestone should have at least one
indicator assigned that reflects the
essence of that milestone together with
a specific target value of the indicator.
8. Costs related to achieving the
milestones are settled according to lump
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ryczałtowo, a zatem nie podlegają
rozliczeniu na podstawie faktycznie
poniesionych
wydatków.
Startup
przekazuje zatem Huge Thing dowody i
dokumenty, że osiągnął wartości
wskaźników przewidziane dla danych
kamieni milowych. Huge Thing w
terminie 2 tygodni od dnia otrzymania
pełnej dokumentacji pozwalającej na
weryfikację realizacji kamienia milowego
przeanalizuje ją i przekaże Startupowi
informację, czy potwierdzono realizację
kamienia milowego. Huge Thing ma
prawo
przy
weryfikacji
kamienia
milowego
korzystać ze wsparcia
ekspertów (np. księgowych, biegłych
rewidentów, doradców prawnych i
technologicznych) w celu dokonania
weryfikacji realizacji kamienia milowego.
W razie wątpliwości co do prawidłowej
realizacji kamienia milowego Huge
Thing uprawniona jest do żądania
dodatkowych informacji lub wyjaśnień
od Startupu.
9. W przypadku nieosiągnięcia wskaźnika
kamienia milowego dla Etapu I
powiązana z nim wartość grantu nie
może zostać wypłacona. Wyjątkowo
może zostać wypłacona wartość grantu
przypadająca
kosztom
działania
Soft-landing, jeśli startup prowadzi
działalność gospodarczą potwierdzoną
wpisem do KRS, lecz nie potwierdził, że
nawiązał współpracę z Partnerem
biznesowym.
10. Grant
wypłacany
będzie
po
potwierdzeniu
realizacji
danego
kamienia milowego. W wyjątkowych
okolicznościach Huge Thing może – na
wniosek Startupu lub z własnej
inicjatywy – dokonać wypłaty grantu
powiązanego z danym kamieniem
milowym
przed
potwierdzeniem
realizacji danego kamienia milowego lub
po otrzymaniu niektórych dowodów lub
dokumentów
potwierdzających
realizację danego kamienia milowego.
11. Pomoc uznaje się za otrzymaną przez
Startup z chwilą podpisania Umowy.
Ostateczna wartość pomocy zostaje
określona po dokonaniu ostatniej
płatności na rzecz Startupu z chwilą
zakończenia przez niego udziału w
Etapie I lub – w przypadku uczestnictwa
Startupu także w Etapie II – z chwilą

sums and thus are not subject to
settlement based on expenditures
actually incurred. Therefore, Startup
submits to Huge Thing proofs and
documents that it has achieved the
indicator target values set for specific
milestones. Within 2 weeks after
obtaining the complete documentation
that allows to verify whether a milestone
was completed, Huge Thing will analyse
it and notify the Startup whether
completion of the milestone has been
confirmed. While verifying the milestone,
Huge Thing is allowed to rely on the
support
of
experts
(such
as
accountants,
auditors,
legal
and
technical advisers) in order to verify
whether the milestone has been
completed. If there are doubts as to
whether a milestone was completed
properly, Huge Thing is entitled to
demand additional information or
explanations from the Startup.
9. If the milestone indicator for Stage 1 is
not achieved, the related grant value
cannot be disbursed. In exceptional
circumstances,
the
grant
value
corresponding
to
costs
of
the
Soft-landing phase may be disbursed if
the Startup conducts economic activities
confirmed by an entry in the National
Court Register but did not confirm
entering into cooperation with the
Business Partner.
10. The grant will be disbursed once the
completion of a specific milestone is
confirmed.
In
exceptional
circumstances, Huge Thing may, on
request of the Startup or on its own
initiative, disburse the grant associated
with a particular milestone before the
completion of that milestone is
confirmed or specific proofs or
documents confirming completion of that
milestone are received.
11. It is deemed that the Startup received
the aid as of the date of signing the
Agreement. The final amount of aid will
be
determined
once
the
final
disbursement is made to the Startup
upon completion of its participation in
Stage 1 or, if the Startup is also
participating in Stage 2, its participation
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zakończenia przez niego udziału w
Etapie II. Po zakończeniu udzielania
pomocy publicznej Startup otrzyma
stosowne zaświadczenie od Huge
Thing,
potwierdzające
wartość
przekazanego grantu. Wartość grantu
zostanie również uwzględniona w
Systemie
Harmonogramowania,
Rejestracji i Monitorowania Pomocy
(SHRIMP), do którego wprowadza się
pomoc
dla
przedsiębiorców
otrzymywaną ze środków publicznych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12. W przypadku otrzymania przez Startup
pomocy w formie pieniężnej wyższej niż
należna, Startup zobowiązany jest do
zwrotu
Huge
Thing
nienależnie
otrzymanej pomocy przez dokonanie
przelewu kwoty stanowiącej różnicę
pomiędzy
otrzymaną
a
należną
Startupowi wysokością pomocy. Kwota
ta zostanie uiszczona przez Startup w
terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania od Huge Thing do jej
uiszczenia, na pierwsze żądanie Huge
Thing.
Art. 5
[Zwrot grantu]
1. W przypadku rezygnacji przez Startup z
udziału w Programie Akceleracyjnym po
podpisaniu
Umowy
(w
tym
wypowiedzenia przez niego Umowy),
Huge Thing ma prawo:
● domagać się od Startupu zwrotu całego
otrzymanego i nierozliczonego grantu
(zarówno
otrzymanego
w formie
pieniężnej,
jak
i
w
postaci
sfinansowanego
nabycia
usług
doradczych) wraz z odsetkami jak od
zaległości podatkowych, liczonymi od
momentu otrzymania poszczególnych
transz grantu oraz obciążyć Startup
kosztami organizacji przypadającymi
proporcjonalnie na dany Startup, tj. w
szczególności
kosztami
wydatków
poniesionych lub zakontraktowanych
przez Huge Thing, w tym związanych z
usługami świadczonymi na rzecz
Startupu, do chwili rezygnacji z
uczestnictwa
w
Programie
Akceleracyjnym przez Startup,
● wypowiedzieć
Umowę
w
trybie
natychmiastowym.

in Stage 2. Once the public aid has
been granted in full, the Startup will
receive from Huge Thing a suitable
certificate confirming the value of the
provided grant. The grant value will also
be noted into the Aid Scheduling,
Recording and Monitoring System
(SHRIMP)
into
which
aid
for
entrepreneurs granted from public funds
on the territory of the Republic of Poland
is entered.
12. In cases where the Startup received
pecuniary aid in excess of the due
amount, the Startup is obliged to return
to Huge Thing any unduly received
funds by transferring the difference
between the amount of aid received and
the amount due to the Startup. This
amount will be paid by the Startup within
7 days from the date on which Startup
receives a request for payment from
Huge Thing, on first demand of Huge
Thing.
Article 5
[Grant refunding]
1. If the Startup cancels its participation in
the Acceleration Programme after
signing the Agreement (or terminates
the Agreement by notice), Huge Thing is
entitled to:
● demand that the Startup reimburse the
entire received and unsettled grant
amount (including both the cash funds
and the financed purchase of advisory
services)
together
with
interest
applicable to overdue tax liabilities,
calculated from the moment on which
individual grant lots were received, and
charge the Startup with pro rata
organisational costs attributable to the
Startup, i.e. in particular the costs of
expenditures incurred or contracted by
Huge Thing, including those related to
services provided to the Startup, until
the Startup cancelled its participation in
the Acceleration Programme,
●

terminate the Agreement with immediate
effect.
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2. Huge Thing przysługuje możliwość
dochodzenia roszczeń na zasadach
ogólnych.
Odpowiedzialność
Huge
Thing wobec Startupu za szkody
powstałe w związku lub w wyniku
realizacji Umowy jest wyłączona, chyba
że powstały one z winy Huge Thing.
Odpowiedzialność Huge Thing za
utracone
korzyści
Startupu
jest
wyłączona.
3. W przypadku braku zaangażowania
Startupu w rozwijanie innowacyjnego
pomysłu
biznesowego
(przedmiotu
rozwoju), w tym braku udziału w
wydarzeniach
Programu
Akceleracyjnego i nierealizowaniem lub
nieterminowym
realizowaniem
założonych kamieni milowych, Huge
Thing ma prawo wstrzymać wypłatę
pomocy do czasu zaakceptowania
wyjaśnień złożonych przez Startup lub
do czasu podjęcia działań, mających na
celu prawidłowy udział w Programie
Akceleracyjnym przez Startup. Brak
wyjaśnień (tj. m.in. ich nieudzielenie w
ogóle,
złożenie
niepełnych
lub
nieudzielenie dodatkowych wyjaśnień, o
które prosi Huge Thing lub złożenie ich
po terminie) uprawnia Huge Thing do
żądania zwrotu udzielonej Startupowi
pomocy po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego terminu, nie krótszego niż
7 dni, na dokonanie wszystkich
czynności niezbędnych do przyjęcia, że
Startup prawidłowo bierze udział w
Programie
Akceleracyjnym.
W
przypadku nieusunięcia braków, Huge
Thing może żądać zwrotu udzielonej
Startupowi pomocy wraz z odsetkami
jak
od
zaległości
podatkowych,
liczonymi od momentu otrzymania
poszczególnych
transzy
pomocy.
Niedokonanie w wyżej wymienionym,
wyznaczonym
terminie
wszystkich
czynności, niezbędnych do przyjęcia, że
Startup prawidłowo bierze udział w
Programie Akceleracyjnym, uznaje się
za rezygnację przez Startup z Programu
Akceleracyjnego z przyczyn leżących po
stronie Startupu. W takiej sytuacji Huge
Thing przysługuje również prawo do
dochodzenia
odszkodowania
na
zasadach ogólnych.
4. W przypadku naruszenia przez Startup
jakichkolwiek warunków przyznawania

2. Huge Thing is entitled to pursue its
claims on general terms. Huge Thing is
not liable towards the Startup for any
damage sustained in connection with or
due to performing the Agreement,
unless caused by the fault of Huge
Thing. The liability of Huge Thing for lost
profits of the Startup is excluded.
3. If the Startup is not working on
developing its innovative business idea
(developed
product),
does
not
participate in Acceleration Programme
events, and fails to complete or delays
the completion of predefined milestones,
Huge Thing is entitled to suspend the
disbursement of aid until explanations
submitted by the Startup are accepted
or actions taken to ensure the proper
participation of the Startup in the
Acceleration Programme. Failure to
submit explanations (including among
others no explanations at all, incomplete
or delayed explanations, or refusing
additional explanations requested by
Huge Thing) entitles Huge Thing to
demand that the aid granted to the
Startup be reimbursed after setting a
grace period, not shorter than 7 days, to
perform all actions necessary to assume
that the Startup is participating in the
Acceleration Programme in the proper
manner. If the deficiencies are not
remedied, Huge Thing may demand that
the Startup reimburse the granted aid
together with interest on overdue tax
liabilities, calculated from the moment of
receiving individual aid lots. Failure to
perform within the grace period
mentioned above all actions necessary
to assume that the Startup is
participating
in
the
Acceleration
Programme in the proper manner is
treated as withdrawal of the Startup
from the Acceleration Programme for
reasons attributable to the Startup. In
such circumstances, Huge Thing is
entitled to pursue damages on general
terms.

4. If the Startup violates any conditions
under which aid is granted, including
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pomocy, w tym wydatkowania go
niezgodnie
z
celem
Programu
Akceleracyjnego,
uczynienia
powyższego z naruszeniem przepisów
prawa
(m.in.
przedstawiając
nieprawdziwe dane) lub naruszania
zobowiązania do poddania się kontroli,
o której mowa w art. 6 Umowy, Huge
Thing ma prawo wstrzymać wypłatę
pozostałych transz pomocy do czasu
zaakceptowania wyjaśnień złożonych
przez Startup. W przypadku naruszenia
przez Startup jakichkolwiek warunków
przyznawania pomocy wskazanych w
zdaniu powyżej lub braku złożenia
wyjaśnień (przez co uznaje się m.in.
nieudzielenie wyjaśnień w ogóle,
złożenie niepełnych lub nieudzielenie
dodatkowych wyjaśnień, o które prosi
Huge Thing lub złożenie ich po
terminie), Huge Thing
ma prawo do
żądania zwrotu udzielonej Startupowi
pomocy po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego terminu, nie krótszego niż
7
dni, na naprawienie danego
zaistniałego uchybienia przez Startup, z
odsetkami
jak
od
zaległości
podatkowych, liczonymi od momentu
otrzymania transzy pomocy. Brak
naprawienia uchybienia uznawany jest
za rezygnację przez Startup z Programu
Akceleracyjnego z przyczyn leżących po
stronie Startupu, co oznacza m.in. że
Huge Thing przysługuje możliwość
dochodzenia
odszkodowania
na
zasadach ogólnych.

expending the aid contrary to the
purpose of the Acceleration Programme,
expending the aid in violation of law (for
example by submitting untrue details),
or violating the obligation to submit to
supervision, referred to in Article 6
hereof, Huge Thing is entitled to
suspend the disbursement of the
remaining aid lots until explanations
submitted by the Startup are accepted.
If the Startup violates any conditions
under which aid is granted, referred to in
the preceding sentence, or fails to
submit explanations (including among
others no explanations at all, incomplete
or delayed explanations, or refusing
additional explanations requested by
Huge Thing), Huge Thing is entitled to
demand the reimbursement of the aid
granted to the Startup after setting a
grace period, not shorter than 7 days,
for the Startup to cure the violation,
together with interest on overdue tax
liabilities, calculated from the moment of
receiving individual aid lots. Failure to
cure the violation is deemed tantamount
to withdrawal of the Startup from the
Acceleration Programme for reasons
attributable to the Startup, which entitles
Huge Thing to pursue damages on
general terms.

Art. 6
[Kontrola realizacji Umowy]
1. Startup przyjmuje do wiadomości, że
m.in. Huge Thing, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz inne
uprawnione do tego na mocy przepisów
prawa podmioty mają prawo do
kontrolowania
Startupu,
realizacji
przedsięwzięcia oraz wydatkowania
przez Startup pomocy przez cały czas
trwania Projektu, jak i w ciągu 1 roku od
dnia zakończenia Projektu. Startup
zobowiązuje się poddać takiej kontroli i
umożliwić jej przeprowadzenie. Nadto
Startup zobowiązuje się do dostarczania
Huge Thing, po zakończeniu swojego
udziału w Programie przez okres do 5
lat od jego zakończenia, informacji o

Article 6
[Supervising the Agreement performance]
1. The Startup acknowledges that, among
others, Huge Thing, the Polish Agency
for Enterprise Development and other
entities authorised by legal provisions
are entitled to supervise the Startup, the
completion of its undertaking, and
expenditure of aid received by the
Startup for the entire duration of the
Project and within 1 year from the date
of Project completion. The Startup
undertakes
to
submit
to
such
supervision and allow it to be carried
out. In addition, the Startup undertakes
to submit to Huge Thing, following the
completion of its participation in the
programme and for 5 years afterwards,
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przebiegu
komercjalizacji
innowacyjnego pomysłu biznesowego
(w tym wdrożeniach i pilotażach oraz
inwestycjach)
akcelerowanego
w
ramach
Projektu.
Huge
Thing
poinformuje Startup o zakresie i
częstotliwości przekazywania informacji
po dokonaniu uzgodnienia w tym
zakresie z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości.

information
about
progress
in
commercialisation of the innovative
business
idea
(including
implementations,
pilots
and
investments) accelerated in the Project.
Huge Thing will notify the Startup about
the scope and frequency of submitting
information once arrangements in this
respect are made with the Polish
Agency for Enterprise Development.

Art. 7
[Zasady odpowiedzialności Stron. Siła
wyższa]
1. Strony
nie
będą
odpowiedzialne
względem siebie za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy w
sytuacji, gdy nastąpi to z powodu
przyczyn obiektywnych niezależnie od
ich woli, których zaistnienia nie można
było uniknąć zachowując należytą
staranność, będących następstwem siły
wyższej rozumianej jako zdarzenie
przyszłe i niepewne, któremu nie można
zapobiec i którego skutków wystąpienia
nie można przewidzieć lub które było
rezultatem okoliczności, za które Strony
nie ponoszą odpowiedzialności.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę
o zaistnieniu siły wyższej, ale nie
później niż w ciągu 72 godzin od chwili
zaistnienia zdarzenia, przekazując jej
związane z tym informacje.
3. Wykonanie zobowiązań każdej ze Stron
podlega odroczeniu do czasu ustania
siły wyższej, przy czym jeśli działanie
siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż
21 dni, wówczas Strona nie dotknięta
działaniem siły wyższej ma prawo
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Każda ze
Stron dołoży wszelkich starań w celu
zminimalizowania skutków wystąpienia
siły wyższej. Wykonanie zobowiązań
Stron nie może wykroczyć poza czas
trwania Programu Akceleracyjnego.
4. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna
za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli
nastąpiło ono w wyniku niewywiązania
się z obowiązków przez drugą Stronę.
5. W związku z wpływem epidemii wirusa
SARS-CoV-2, powodującym chorobę

Article 7
[Rules of liability of the Parties. Force
majeure]
1. The Parties will not be liable to each
other for failure to perform or improper
performance of the Agreement when
such failure or improper performance
results from objective circumstances
independent of the will of the Parties,
which could not have been avoided
even if due diligence was observed,
caused by force majeure understood as
a future and uncertain event which
cannot be avoided and whose
consequences cannot be foreseen, or
resulting from circumstances not
attributable to the Parties.
2. Each Party undertakes to immediately
notify the other Party about the
occurrence of force majeure, not later
however than 72 hours from the
occurrence of the event, and to provide
any information related thereto.
3. The performance of obligations of either
Party is suspended until the force
majeure ceases, and if the force
majeure lasts for more than 21 days, the
Party not affected by the force majeure
is entitled to terminate the Agreement
with immediate effect in writing on pain
of invalidity. Each Party will use all
reasonable endeavours to minimize the
effects of any force majeure event. The
performance of the obligations of the
Parties may not exceed the duration of
the Acceleration Programme.
4. Neither Party is liable for the failure to
perform or improper performance of its
obligations if this occurred as a result of
the other Party failing to fulfil its own
obligations.
5. Due to the impact of the SARS-CoV-2
virus
epidemic
causing
bilateral
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dwustronnego
śródmiąższowego
zapalenia
płuc
(COVID-19)
oraz
podejmowanymi przez Polskę oraz inne
kraje działaniami mającymi na celu
ograniczenie epidemii i jej wpływu,
mogą wystąpić przejściowe trudności
związane z realizacją naboru, Programu
Akceleracyjnego i post-akceleracją,
terminową płatnością zaakceptowanych
kamieni milowych lub samą procedurą
ich akceptacji. Mając na względzie
powyższe, każda ze Stron we własnym
imieniu
oświadcza, że akceptuje
możliwość
wystąpienia
takich
i
podobnych
okoliczności
oraz
zobowiązuje się podjąć działania w celu
minimalizacji ich wpływu na realizację
Umowy. Huge Thing zastrzega sobie
prawo rozwiązania oraz wypowiedzenia
Umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku,
gdy
wskutek wpływu
epidemii (zarówno bezpośredniego, jak i
pośredniego) niemożliwa lub znacznie
utrudniona będzie należyta realizacja
Umowy.
Startup
oświadcza,
że
akceptuje istnienie takiego prawa po
stronie Huge Thing i zrzeka się prawa
do
dochodzenia
z
tego
tytułu
jakichkolwiek roszczeń od Huge Thing.

interstitial pneumonia (COVID-19) and
measures taken by Poland and other
countries to contain the epidemic and its
consequences, temporary difficulties
related to the hiring, Acceleration
Programme
and
post-acceleration,
timely payment for approved milestones
or the approval procedure itself may be
experienced. Considering the above,
each Party in its own name represents
that it accepts the possibility of those or
similar occurrences and undertakes to
take measures to minimise their impact
on the performance of the Agreement.
Huge Thing reserves the right to
terminate the Agreement with immediate
effect if the impact of the epidemic (both
direct and indirect) prevents or greatly
hinders the proper performance of the
Agreement. The Startup represents that
it accepts the existence of such right on
the part of Huge Thing and waives its
right to pursue any claims in this respect
against Huge Thing.

Art. 8
[Dane osobowe. Wykorzystanie logotypów i
oznaczeń]
1. Strony jako licencjodawcy udzielają
sobie nawzajem zgody na korzystanie
na zasadach wskazanych poniżej – w
zakresie niezbędnym do wykonania
Umowy, w tym do promocji Programu
Akceleracyjnego oraz Projektu – na
czas jej trwania oraz przez okres 5 lat
od jej zakończenia – z dostarczonych
sobie
wzajemnie
materiałów,
z
udostępnionych znaków towarowych,
wizerunków produktów i logotypów.
2. Zgoda, o której mowa powyżej (licencja)
jest niewyłączna, bezpłatna i obejmuje
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz obszar poza jej granicami, przez
czas wskazany w ust. 1 powyżej. Na
podstawie niniejszej zgody Startup jest
uprawniony do informowania o udziale
w
Programie
Akceleracyjnym
realizowanym przez Huge Thing oraz
zobowiązany
jest
realizować
spoczywające
na
nim
obowiązki

Article 8
[Personal data. Use of logotypes and
designations]
1. The Parties, as licensors, permit each
other to use, on the terms and
conditions specified below and, in the
scope, necessary to perform the
Agreement, including to promote the
Acceleration Programme and the
Project, for the duration hereof and for
5 years following its completion, any
materials provided and any trademarks,
product images and logotypes made
available by the Parties to each other.
2. The consent referred to above (license)
is non-exclusive, free of charge and
applicable on the territory of the
Republic of Poland and elsewhere for
the time stated in item 1 hereinabove.
Based on this consent, the Startup is
entitled to announce its participation in
the Acceleration Programme carried out
by Huge Thing and obliged to fulfil its
informational and promotional duties
related to receiving public aid from
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●

●

●

informacyjno-promocyjne związane z
otrzymaniem pomocy publicznej ze
środków z budżetu Unii Europejskiej,
zgodnie
z
„Podręcznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta programów
polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji”. Huge Thing
będzie mieć prawo do podejmowania
wszelkich
działań
informacyjno-promocyjnych
(w
tym
działań, do których jest zobligowany na
podstawie
przepisów
normujących
promocję
wykorzystania
środków
unijnych, środków publicznych oraz
strategii
informacyjno-promocyjnej
przyjętej dla wszystkich akceleratorów
Poland Prize), w których informować
będzie o udziale Startupu w Programie
Akceleracyjnym.
Strony
zgodnie
ustalają, że zgoda obejmuje promocję,
marketing
lub
informacje
rozpowszechniane wszelkimi kanałami
komunikacji, w tym w mediach,
stosowanymi przez daną Stronę na
następujących polach eksploatacji, w
tym określonych w art. 50 oraz art. 74
ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie
autorskim
i
prawach
pokrewnych, w szczególności:
utrwalanie dowolnymi technikami w
dowolnej skali na dowolnym materiale
egzemplarzy
utworu, w tym w
szczególności
w
całości
i
we
fragmentach na wszelkich nośnikach
audiowizualnych, jak np. na taśmie
światłoczułej,
magnetycznej,
celuloidowej, nośnikach cyfrowych –
DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Discach,
BluRay, HD DVD, płytach MP3, kliszy
fotograficznej, płycie analogowej, dysku
optycznym,
kościach
pamięci,
nośnikach komputerowych i innych
nośników zapisów i pamięci,
zwielokrotnianie utworu w całości lub we
fragmentach dowolnymi technikami, w
tym
drukarską,
reprograficzną,
światłoczułą, magnetyczną, cyfrową,
optyczną,
techniką
zapisu
komputerowego,
na
nośnikach
audiowizualnych,
wideofonicznych,
komputerowych,
w zakresie obrotu oryginałem albo
egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzenie do obrotu w
całości lub w części, w szczególności

European
Union
budget
funds,
according to the “Information and
Promotion Manual for Applicants and
Beneficiaries
of Cohesion Policy
Programmes 2014-2020.” Huge Thing
will be entitled to undertake any
informational and promotional actions
(including actions it is obliged to
undertake pursuant to provisions
regulating the promotion of use of EU
funds, public funds, and informational
and promotional strategy adopted for all
Poland Prize accelerators) in order to
announce the participation of the
Startup in the Acceleration Programme.
The Parties jointly agree that the
consent
extends
to
promotion,
marketing or information disseminated
using any communication channels,
including media, used by a Party, in the
following fields of exploitation, including
those listed in Article 50 and Article 74,
item 4 of the Copyright and Related
Rights Act of 4 February 1994, in
particular:

●

fixing copies of the work using any
techniques, at any scale and on any
media, in particular in whole or in part,
on any audiovisual media, such as
light-sensitive, magnetic and celluloid
tapes or digital media – DVD, CD,
CD-ROM, VCD, MiniDisc, BluRay, MP3
discs, photographic film, optical discs,
memory chips, computer media and
other recording and storage media,

●

producing copies of a work, in whole or
in part, using a specific technique,
including the printing, reprographic,
magnetic storage, digital, optical and
computer recording techniques, on
audiovisual, image/sound and computer
media,

●

within the scope of trade in the original
work or copies on which the work is
fixed – distributing the work in whole or
in part, in particular through sale,
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●

●

●

●
●
●

●

poprzez zbywanie, wymianę, użyczenie,
najem,
dzierżawę oryginału albo
egzemplarzy wraz z prawem do
udzielania licencji i prawem do
modyfikacji,
rozpowszechnianie utworu, w tym jego
fragmentów
dowolną
techniką
i
sposobem, w tym przez Internet (w
szczególności przez strony WWW i
serwery FTP, pocztę elektroniczną etc.),
Intranet,
Extranet
i
inne
sieci
komputerowe,
w zakresie rozpowszechniania utworu
lub jego fragmentów w sposób inny niż
określone gdzie indziej – udostępnianie
w dowolny, wybrany przez Huge Thing
sposób,
w
tym
wykorzystywanie
podczas
pokazów
publicznych,
publiczne wykonanie, wyświetlenie,
odtworzenie
oraz
nadawanie,
przesyłanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnienie, w tym w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
w
tym
w
sieciach
komputerowych oraz przez Internet,
modyfikowanie,
dekompilacja,
dezasemblacja,
opracowanie,
aranżacja, przystosowanie, zmiana
układu lub jakiekolwiek inne zmiany w
zapisie komputerowym, z prawem do
zwielokrotnienia rezultatów tych zmian,
z zachowaniem praw osoby, która tych
zmian dokonała,
modyfikowanie kodu źródłowego oraz
udostępnianie do modyfikacji kodu
źródłowego osobom trzecim,
wprowadzanie utworu, jak i jego
fragmentów do pamięci komputera i
innych podobnie działających urządzeń,
przekształcenie utworu, jak i jego
fragmentów do pamięci komputera i
dostosowanie
m.in.
do
platform
sprzętowo-systemowych
wybranych
przez Huge Thing,
wykorzystywanie i umieszczanie w
aplikacjach
multimedialnych
lub
informatycznych
(mobilnych
i
webowych),
w
oprogramowaniach
dotyczących
komputera,
telefonu,
tabletu, iPad, urządzeń przenośnych
oraz innych podobnie działających
urządzeń mobilnych i pochodnych tych
urządzeń,

exchange, gratuitous lending, rental or
lease of the original or copies together
with the right to grant licenses and
modify the work,
●

●

disseminating the work, including any
part thereof, using any technique and
means, including via the Internet (in
particular by means of websites and
FTP servers, electronic mail etc.),
intranets, extranets and other computer
networks,
disseminating of the work in a manner
other than as specified elsewhere –
making the work available in any other
manner chosen by Huge Thing,
including using for public performance,
exhibition, presentation, communication,
broadcasting and re-broadcasting, as
well as making the work available to the
public in a manner allowing every
person to have access to such work in a
place and at a time of their own
choosing,
including
in
computer
networks and on the Internet,

●

modification,
decompilation,
disassembly, derivation, arrangement,
adaptation, re-arrangement or any other
alteration of computer records, with the
right to reproduce the results of such
alterations while preserving the rights of
the person who introduced them,

●

modifying the source code and making it
available for modification by third
parties,
loading the work or its fragments into
the memory of a computer or other
similar devices,
transformation of the work and its
fragments into computer memory and
adaptation to, among others, hardware
and software platforms selected by
Huge Thing,
use and placement of the work in
multimedia or IT (mobile and Web)
applications, in software for computers,
phones, tablets, iPads, handheld
devices and other mobile devices
operating similarly to and derived from
such devices,

●
●

●
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●

wprowadzanie do lokalnych sieci
komputerowych
i
sieci
Internet,
sporządzanie kopii takich zapisów oraz
publikacji i wykorzystywanie w sieciach
teleinformatycznych, w tym w sieci
Internet,
lub
innych
sieciach
komputerowych
lub
teleinformatycznych,
● przesyłanie pomiędzy serwerami i
użytkownikami sieci wszelkimi środkami
przekazu i transmisji,
● stosowanie,
wyświetlanie,
przekazywanie niezależnie od formatu,
systemu lub standardu,
● dokonanie
wszelkich
czynności
związanych z opracowaniem przy
wykorzystaniu wszelkich dostępnych
środków.
3. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje,
że przysługują jej stosowne prawa w
zakresie własności intelektualnej do
materiałów przekazywanych drugiej
Stronie oraz że wykorzystanie przez
drugą Stronę otrzymanych materiałów
nie będzie stanowiło jakiegokolwiek
naruszenia przepisów obowiązującego
prawa ani nie będzie naruszać praw
osób trzecich.
4. Startup oświadcza, że posiada zgody
osób
będących
wspólnikami
lub
członkami
organów
Startupu
na
wykorzystywanie i przetwarzanie ich
wizerunku w czasie Projektu oraz w
okresie 5 lat od dnia zakończenia
Projektu, na cele prowadzonych przez
Strony
działań
informacyjno-promocyjnych,
w
tym
Programu Akceleracyjnego, jak i w
celach
referencyjnych,
w
tym
medialnych, na wszelkich znanych w
chwili
zawarcia
Umowy
polach
eksploatacji,
wskazanych
w
szczególności w ust. 2 niniejszego
artykułu. Startup oświadcza, że osoby te
wyraziły zgodę na powyższe działania
informacyjno-promocyjne także wtedy,
gdy
realizuje
je
Huge
Thing
bezpośrednio
lub
przez
swoich
usługodawców. Zgoda na wykorzystanie
i przetwarzanie wizerunku została
udzielona przez te osoby nieodpłatnie i
została nieodpłatnie przekazana Huge
Thing.
Zgoda
na
wykorzystanie
wizerunku obejmuje w szczególności
zgodę na wykorzystanie imienia,

●

introducing into local computer networks
and the Internet, making copies of such
records and publications and their use in
IT networks, including the Internet, or
other computer or IT networks,

●

transmission between servers and
network users by any means of
communication,
use,
display
and
transmission
regardless of format, system or
standard,
any activities related to producing
derivative works using all available
means.

●
●

3. Each Party represents and guarantees
that it is the owner of intellectual
property rights to materials provided to
the other Party and that the other Party's
use of received materials will not be in
breach of any applicable laws or rights
of third parties.

4. The Startup represents that it has
obtained the consents of persons who
are shareholders or members of the
Startup’s bodies for the use and
processing of their image during the
Project and for 5 years following its
completion for the purposes of
informational and promotional activities
carried out by the Startup, including the
Acceleration Programme, and for
referential
purposes,
including
appearances in media, in all fields of
exploitation known at the time of
entering into the Agreement and listed in
particular in item 2 of this article. The
Startup represents that such persons
have agreed to the above informational
and promotional activities also when
such activities are carried out by Huge
Thing either directly or through its
service providers. The consent of such
persons for the use of their image has
been obtained and transferred to Huge
Thing free of charge. The consent for
the use of image includes in particular
consent for the use of first name, last
name,
photographs
or
other
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nazwiska, zdjęć lub innych materiałów
fotograficznych,
wizualnych
lub
audiowizualnych
zawierających
wizerunek osoby, a także możliwość
utrwalania
i
rozpowszechniania
wypowiedzi
tej
osoby
lub
ich
fragmentów oraz powielanie tych
materiałów za pośrednictwem kanałów
komunikacji elektronicznej, druku, social
mediów przez Huge Thing lub podmioty
realizujące
działania
informacyjno-promocyjne na rzecz Huge
Thing. Dane osobowe przetwarzane
będą
zgodnie
z
powszechnie
obowiązującymi
przepisami
w
Rzeczypospolitej
Polskiej,
w
szczególności
zgodnie
z
rozporządzeniem
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
5. Dane osób fizycznych związanych ze
Startupem przetwarzane są w związku z
realizowanym
Projektem
i
uczestnictwem Startupu w Programie
Akceleracyjnym, chyba że obowiązek
przetwarzania tych danych nakłada na
Huge
Thing
przepisy
prawa.
Przetwarzaniu podlegają następujące
dane: imiona i nazwiska, adresy
zamieszkania,
numery
telefonów,
adresy e-mail, obywatelstwo (w tym fakt
posiadania lub nieposiadania polskiego
obywatelstwa). Startup potwierdza, że
osoby te zapoznały się z klauzulami
przetwarzania
danych
osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych nie
odbywa się w sposób zautomatyzowany,
jak również dane te nie podlegają
profilowaniu.
Art. 9
[Poufność]
1. Postanowienia niniejszego artykułu
obowiązują przez cały czas trwania
Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia
jego zakończenia. W tym czasie Umowa
w zakresie wskazanym w tym artykule
nie może zostać wypowiedziana przez
którąkolwiek ze Stron ani rozwiązana.
Po upływie wskazanego w zdaniu

photographic, visual or audiovisual
materials depicting a person’s image, as
well as the authorisation to record and
distribute the statements of that person
or any fragments thereof via electronic
communication channels, print and
social media by Huge Thing or entities
carrying
out
informational
and
promotional activities on behalf of Huge
Thing. Personal data will be processed
pursuant
to
generally
applicable
provisions of law of the Republic of
Poland, in particular pursuant to
Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the Council
on the protection of individuals with
regard to the processing of personal
data and on the free movement of such
data and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation).

5. Data of natural persons related with
Startup are processed in relation to the
realised
Project
and
Startup’s
participation
in
the
Acceleration
Program with exception of the fact that
Huge Thing is legally obliged to process
specific data. The following data are
processed: names and surnames, living
addresses, phone numbers, e-mail
addresses, citizenship (including having
or non-having Polish citizenship). The
Startup confirms that these persons are
accustomed with clauses of processing
personal data. Processing of personal
data is not performed automatically and
such data are not being profiled.

Article 9
[Confidentiality]
1. The provisions of this Article remain in
effect for the duration of the Project and
for 5 years from its completion. During
this time, the Agreement cannot be
terminated, immediately or by notice, by
either Party in the scope stated in this
Article. After the lapse of the period
named in the above sentence,
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powyżej okresu, poufność ma charakter
bezterminowy.
Oznacza
to
w
szczególności, że Strony zobowiązują
się do jej niewypowiadania ani też do
nierozwiązywania
w
zakresie
zachowania poufności, w tym w trybie
art. 3651 Kodeksu cywilnego, pod
rygorem
odpowiedzialności
odszkodowawczej.
2. Strony ustalają, że zachowają w
tajemnicy i będą traktowały jako poufne
wszystkie
informacje
techniczne,
handlowe i inne informacje, o których
dowiedzą się w trakcie Projektu na
jakiejkolwiek podstawie (w tym treść
Umowy,
informacje
na
temat
innowacyjnych pomysłów biznesowych
któregokolwiek ze startupów, oferty oraz
wszelkie materiały, dokumenty, projekty i
informacje związane z wykonaniem
Umowy, jak i uczestnictwem w
Programie
Akceleracyjnym
–
niezależnie od ich formy uzyskania,
nośnika i źródła), know-how oraz dane
(dalej: „Informacje Poufne”) ujawnione
przez drugą Stronę, inne podmioty
zaangażowane
w
Projekt
lub
któregokolwiek
ze
startupów,
bezpośrednio lub pośrednio w związku z
lub w celu realizacji Projektu oraz że
będą wykorzystywać Informacje Poufne
wyłącznie w celu wykonania Umowy i
zapewnią zachowanie ich w tajemnicy
przez osoby związane ze Startupem.
3. Strony uzgadniają, iż Informacje Poufne
nie będą ujawniane jakimkolwiek
osobom
trzecim,
z
wyłączeniem
pracowników Stron, ich doradców, jak
również wszelkich innych osób (w tym
podwykonawców), którym ujawnienie
Informacji Poufnych będzie niezbędne
do wykonania Umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności nie
obejmuje informacji:
● powszechnie znanych,
● przeznaczonych do rozpowszechnienia
na podstawie pisemnego oświadczenia
Strony ujawniającej, że nie uznaje danej
informacji za Informację Poufną lub
zwalnia drugą Stronę z traktowania tej
informacji jako Informacji Poufnej,
●

których ujawnienia zażąda uprawniony
organ w przewidzianej prawem formie i

confidentiality remains in effect for an
indefinite time. This means in particular
that the Parties undertake not to
terminate the Agreement, immediately
or by notice, including in the manner set
out in Article 3651 of the Civil Code, as
regards the obligation of confidentiality,
on pain of liability for damages.
2. The Parties agree that they will maintain
in secret and treat as confidential any
technical,
commercial
and
other
information of which they learned during
the Project on any basis (including the
contents of the Agreement, information
about innovative business ideas of any
startup, offers and any materials,
documents, projects and information
related to the performance of the
Agreement and participation in the
Acceleration Programme, regardless of
the form in which they were obtained,
their medium and source), any
know-how and data (hereinafter referred
to
as
“Confidential
Information”)
disclosed by the other Party, other
entities involved in the Project, or any
startup, directly or indirectly, in
connection with or for the purpose of
carrying out the Project, and that they
will use Confidential Information solely
for the purpose of performing the
Agreement and ensure that such
information is maintained in secret by
persons associated with the Startup.
3. The Parties agree that no Confidential
Information will be disclosed to third
parties, except for the employees of the
Parties, their advisers and any other
persons (including subcontractors) to
whom the Confidential Information must
be disclosed in order to perform the
Agreement.
4. The obligation to maintain confidentiality
does not apply to:
● information that is commonly known,
● information which can be distributed
based on a written statement of the
disclosing Party that such information is
not considered Confidential Information
or that the other Party is released from
treating such information as Confidential
Information,
● information requested to be disclosed by
a competent authority in the form and
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treści, jednakże tylko w niezbędnym
zakresie,
● których ujawnienie jest konieczne dla
prawidłowej
realizacji
postanowień
Umowy.
5. Strona 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
powiadomi drugą Stronę o tym fakcie)
oraz w przypadku, gdy druga Strona
udzieliła wcześniej pisemnej zgody na
ich ujawnienie.

contents provided for by law, but only to
the extent necessary,
● information which must be disclosed in
order to properly perform the provisions
of the Agreement.
5. A Party may disclose Confidential
Information insofar as required under a
Grant Entrustment Agreement entered
into by Huge Thing with the Polish
Agency for Enterprise Development or
under provisions of law (the other Party
being then notified of this fact), and
when the other Party granted a prior
written consent for disclosure of
Confidential Information.

Art. 10
[Czas trwania Umowy.
Rozwiązanie Umowy]
1. W przypadku skrócenia lub przedłużenia
Projektu,
Umowa
ulega
automatycznemu
skróceniu
lub
przedłużeniu do ostatniego dnia trwania
Projektu.
Obowiązywanie
poszczególnych postanowień może być
krótsze lub dłuższe, jeśli w Umowie
wyznaczono inne terminy praw i
obowiązków Stron.
2. Umowa może zostać wypowiedziana
przez każdą ze Stron z zachowaniem
1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie Umowy przez Startup
daje Huge Thing możliwość domagania
się zwrotu wypłaconego grantu oraz
dochodzenia
stosownych
roszczeń
odszkodowawczych i kar umownych od
Uczestnika.
3. Huge Thing przysługuje prawo do
rozwiązania Umowy i żądania zwrotu
wypłaconego grantu w przypadku
zaistnienia przesłanek związanych z
wykorzystaniem przez Startup pomocy
niezgodnie
z
Umową
lub
bez
poszanowania zasad przejrzystości i
uczciwej konkurencji.

Article 10
[Term of the Agreement. Termination of the
Agreement]
1. If the Project is shortened or prolonged,
the
Agreement
is
automatically
shortened or prolonged until the last day
of the Project. The validity of specific
provisions may be shorter or longer if
the Agreement sets other deadlines for
the rights and duties of the Parties.

Art. 11
[Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie
zmiany,
poprawki
i
uzupełnienia Umowy wymagają formy, w
jakiej zawarto niniejszą Umową (lub
formy
pisemnej)
pod
rygorem
nieważności. Dokonywanie bieżących
ustaleń niezbędnych do realizacji
Umowy może odbywać się w trybie

Article 11
[Final provisions]
1. Any changes, additions or supplements
to this Agreement must be made in the
same form in which this Agreement was
concluded (or in writing) or else shall be
regarded null and void. Current
arrangements
necessary
for
the
performance of the Agreement may

2. The Agreement may be terminated by
either Party by observing a 1-month
notice period. If the Agreement is
terminated by the Startup, Huge Thing is
entitled to demand that the disbursed
grant be reimbursed and to pursue the
relevant claims for damages and
contractual
penalties
from
the
Participant.
3. Huge Thing is entitled to terminate the
Agreement and demand that the
disbursed grant be reimbursed if the
Startup uses the aid contrary to the
Agreement or fails to observe the rules
of transparency and fair competition.
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operacyjnym
przy
udziale
osób
wyznaczonych do kontaktu. Osoby te
zostaną wyznaczone w późniejszym
terminie. Strony mogą wyznaczyć więcej
niż
jedną
osobę
do
kontaktu.
Rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy
musi odbyć się w formie pisemnej lub
być
opatrzone
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym pod rygorem
nieważności.
Uczestnik
udziela
następującym
osobom:
● ..............................,
● ..............................,
pełnomocnictwa
do
negocjowania,
zawierania i podpisywania umów i
porozumień związanych z realizacją
Umowy, w tym do sporządzania i
podpisywania załączników do Umowy,
raportów wykonania kamieni milowych
oraz składania oświadczeń związanych
z realizacją Umowy (np. związanych z
uczestnictwem
w
wydarzeniach,
dokonywania
modyfikacji
kamieni
milowych i wysokości ich transz,
podpisywania i zmiany harmonogramów
i
szczegółowych
budżetów
indywidualnych planów rozwoju i
akceleracji, podpisywania dokumentów
dotyczących współpracy z Partnerem
biznesowym).
2. Wszelka
korespondencja, w tym
zawiadomienia i wezwania, doręczana
będzie na adresy wskazane w
oznaczeniach Stron. W przypadku
doręczenia korespondencji za pomocą
listu poleconego wysłanego za pomocą
operatora pocztowego lub za pomocą
przesyłki kurierskiej, korespondencja ta
uznawana jest za doręczoną najpóźniej
w dniu jej podwójnego awizowania.
Każda ze Stron zobowiązuje się do
informowania drugiej Strony o zmianie
wszelkich
danych
zawartych
w
nagłówkach Umowy lub zmianie osób
do kontaktu. Odmowa przyjęcia lub
adnotacja poczty wskazująca na
niepodjęcie korespondencji w terminie
wywołuje skutki doręczenia. Uznaje się
pismo za doręczone w sytuacji, gdy
wysłana
korespondencja zwrócona
zostanie z adnotacją „adresat nieznany”
lub podobną.
3. Huge Thing przysługuje prawo do
przeniesienia praw i obowiązków, jak

●
●

occur on an ad hoc basis with the
participation of persons designated as
contacts.
The contacts will be
designated at a later date. The Parties
may designate more than one contact.
The termination of the Agreement,
including by notice, must be made in
writing or be signed with a qualified
electronic signature or else shall be
regarded null and void.
The Participant grants the following
persons:
..............................,
..............................,
a power of attorney to negotiate, enter
into and sign agreements and accords
related to the performance of the
Agreement, including to draft and sign
appendices to the Agreement and
milestone completion reports, and to
make statements related to the
performance of the Agreement (e.g.
related to participation in events,
modification of milestones and lot
amounts,
signing
and
changing
schedules and detailed budgets of
individual development and acceleration
plans, signing documents concerning
cooperation with the Business Partner).

2. Any communications, including notices
and demands, will be served to
addresses given in the recitals. If
communications are delivered by
registered letter sent by post or by
courier mail, such communications are
deemed delivered at the latest on the
date of the second advice note. Each
Party undertakes to notify the other
party about the change of any details
given in the recitals and of persons
designated as contacts. Refusal to
collect mail or a note that the mail was
not collected by the due date has the
effect of service. Communications are
deemed served when returned with an
‘addressee unknown’ note or similar.

3. Huge Thing is entitled to transfer its
rights and duties, as well as liabilities
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4.

5.

6.

8.
9.

również wierzytelności wynikających z
Umowy, na rzecz dowolnych podmiotów.
Umowa podlega prawu polskiemu. W
zakresie
nieuregulowanym Umową
zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
przepisy
prawa, w tym Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz
dokumentacji Działania 2.5 Programy
akceleracyjne – Poland Prize.
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w
związku lub na tle Umowy, Strony będą
starały się rozwiązać w drodze
prowadzonych
w
dobrej
wierze
negocjacji. W przypadku, gdy w ten
sposób spór nie zostanie rozwiązany w
terminie 30 dni od dnia poinformowania
drugiej Strony o zaistnieniu sporu,
każda ze Stron ma prawo dochodzić
rozstrzygnięcia sporu przed sądem
powszechnym. Strony zgodnie ustalają,
że sądem właściwym dla rozpoznania
sporu jest sąd powszechny właściwy dla
siedziby Huge Thing.
Jeżeli
jakiekolwiek
postanowienie
Umowy okaże się nieważne lub
nieskuteczne, to nie wpływa to na
ważność
pozostałych
postanowień
Umowy. W takim przypadku Strony
zobowiązują się niezwłocznie zastąpić
(np. w drodze aneksu do Umowy)
nieważne
lub
nieskuteczne
postanowienie postanowieniem ważnym
lub skutecznym, którego cel będzie taki
sam lub podobny do celu postanowienia
nieważnego lub nieskutecznego.
Załączniki stanowią integralne elementy
Umowy.
Umowa została sporządzona w języku
polskim
i angielskim w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej z
Stron. Polska wersja jest wiążąca.

4.

5.

7.

8.
9.

due to it under the Agreement, to any
other entity.
The Agreement is governed by the
Polish law. In matters not regulated by
the Agreement, the provisions of law
generally applicable on the territory of
the Republic of Poland apply, including
the Civil Code, the Copyright and
Related Rights Act of 4 February 1994,
and documentation of Measure 2.5
Acceleration programmes – Poland
Prize.
The Parties will attempt to resolve any
disputes that may arise in connection
with and out of this Agreement amicably
through good faith negotiations. Should
the Parties fail to reach an amicable
agreement within 30 days from the date
on which the other Party is notified of
the existence of a dispute, either Party
is entitled to demand that the dispute be
resolved by a common court. The
Parties jointly agree that the court
having jurisdiction to resolve the dispute
is the common court having jurisdiction
according to the seat of Huge Thing.
If any provision of this Agreement
becomes invalid or ineffective, the
validity or effectiveness of the remaining
provisions of the Agreement is not
affected. In such case, the Parties
undertake to immediately replace (for
example by means of an annex) any
invalid or ineffective provision with a
valid and effective version whose
purpose is identical or similar to the
objective of the invalid or ineffective
provision.
The Appendices form an integral part of
the Agreement.
This Agreement has been executed in
the Polish and English languages, in two
identical copies, one for each Party. The
Polish version is binding.

Podpisy:

Signatures:

data podpisu:

signature date:

........................................
Huge Thing
Załączniki:

........................................
Startup
Appendices:
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●
●
●
●
●

●
●

●
●

załącznik nr 1 – szczegółowy budżet
indywidualnego planu rozwoju
załącznik nr 2 – harmonogram
indywidualnego planu rozwoju
załącznik nr 3 – założenia kamienia
milowego Etapu I
załącznik nr 4 – aktualny odpis z KRS
Huge Thing
załącznik nr 5 – aktualny odpis z KRS
Startupu
(lub
dokumentacja
potwierdzająca
założenie spółki
kapitałowej w organizacji)

●

załącznik nr 6 – oświadczenie o
spełnianiu kryteriów MŚP
załącznik nr 7 – formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie, pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie
załącznik nr 8 – regulamin udziału w
Programie Akceleracyjnym
załącznik nr 9 – Zasady uproszczonego
rozliczania
grantów
udzielonych
grantobiorcom w projektach Działania
2.5 Programy akceleracyjne – Poland
Prize
Programu
Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020

●

●
●
●
●

●

●
●

appendix no. 1 – detailed budget of the
individual development plan
appendix no. 2 – schedule of the
individual development plan
appendix no. 3 – assumptions for the
stage 1 milestone
appendix no. 4 – current extract from
the NCR for Huge Thing
appendix no. 5 – current extract from
the NCR for the Startup and
documentation
confirming
the
establishment of a company (in
organisation)
appendix no. 6 – statement on fulfilling
the SME criteria
appendix no. 7 – information form
submitted when applying for aid other
than agriculture or fisheries aid, de
minimis aid, or de minimis aid in
agriculture or fisheries
appendix no. 8 – rules of participation in
the Acceleration Programme
appendix no. 9 – rules of simplified
settlement of grants provided to
grantholders in projects of Measure 2.5
Acceleration programmes – Poland
Prize of the Operational Programme
Smart Growth 2014-2020
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