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Regulamin Programu 3S Starter
Obowiązuje od dnia 01.10.2016 r.
§ 1 Założenia programu
Celem programu 3S Starter (zwanym dalej „PROGRAM”) jest wsparcie działalności biznesowej Startupów (zwanych
dalej „Beneficjent”) poprzez udostępnienie usług i infrastruktury 3S przy jednoczesnej możliwości uzyskania przez te
podmioty wsparcia finansowego na korzystanie z tych usług.
§ 2 Słownik pojęć
Okres wsparcia – 12 miesięcy, w trakcie których podmiot przystępujący do PROGRAMU korzysta z usług 3S na
specjalnych warunkach, w stosunku do usług świadczonych poza PROGRAMEM.
Dofinansowanie – kwota rabatu, wyrażona w PLN, która zostanie przyznana Beneficjentowi po szczegółowej
weryfikacji zgłoszonego przez Beneficjenta projektu. Dofinansowanie to może być wykorzystane wyłącznie na usługi
3S, z zastrzeżeniem, że Startup skorzysta z tych środków w okresie wsparcia oraz że dofinansowanie pokryje
maksymalnie do 80% miesięcznych zobowiązań Beneficjenta wobec 3S. Dofinansowanie nie może być zamienione na
gotówkę oraz nie może być wykorzystane na inne środki i cele. Startupowi nie przysługuje prawo przeniesienia
przyznanego dofinansowania na innych Beneficjentów biorących udział w PROGRAMIE lub pragnących przystąpić do
PROGRAMU, inne podmioty lub osoby trzecie.
3S - organizator PROGRAMU tj. 3S Data Center S.A. z siedzibą w Katowicach, ul Gospodarcza 12, – kapitał zakładowy
14.800.000 opłacony w całości, posiadającą numer REGON 241656774, NIP 9542704989, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
pod numerem KRS 0000364798.
Beneficjent – fundacja, klaster, konsorcjum, stowarzyszenie, organizacja publiczna, osoba posiadająca osobowość
prawną, przedsiębiorca lub inna dowolna forma działalności, działająca na terenie Polski. Przez słowo Beneficjent
rozumie się ponadto podmiot rozpoczynający swoją działalność na rynku polskim, działający na nim od maksymalnie 2
lat lub przedsiębiorca działający na rynku powyżej 2 lat z zastrzeżeniem, że zgłaszany przez niego Projekt zostanie
oceniony merytorycznie jako działalność w nowym dla Beneficjenta obszarze, wspieranym przez 3S w ramach
PROGRAMU. W przypadku zgłoszeń innych form działalności, nietypowych projektów oraz osób prywatnych projekty
takie będą rozpatrywane indywidualnie przez 3S.
Projekt – produkt lub usługa mająca potencjał dynamicznego rozwoju w dużej skali, która wprowadzi do użytku
publicznego lub prywatnego rozwiązanie innowacyjne pod względem użyteczności i funkcjonalności. Projekt może
dotyczyć dowolnego obszaru działalności, niemniej w ocenie 3S musi wykazywać potencjał szybkiego rozwoju i musi
zostać zakwalifikowany do uczestnictwa w PROGRAMIE. Beneficjent może być bezpośrednim lub pośrednim
pomysłodawcą, właścicielem lub realizatorem Projektu. Beneficjent może zgłosić kilka projektów w dowolnym okresie
czasu.
Regulamin – niniejszy regulamin
Zgłoszenie – zgłoszenie przez Beneficjenta do 3S chęci uczestnictwa w PROGRAMIE przesłane w formie elektronicznej
lub przekazanie w formie ustnej, telefonicznie lub osobiście. Każde zgłoszenie podlega dalszej weryfikacji formalnej i
merytorycznej. Weryfikacja formalna polega na podaniu danych wymaganych zawartych w formularzu kontaktowym
znajdującym się na stronie 3S. Niepodanie lub podanie danych niekompletnych spowoduje odesłanie formularza
celem uzupełnienia lub całkowite odrzucenie Zgłoszenia. Weryfikacja merytoryczna polega na ocenie potencjału
Projektu na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta danych i może skutkować niezakwalifikowaniem go do
PROGRAMU, a 3S zastrzega sobie prawo do odrzucenia go bez podawania przyczyn.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Aby dokonać zgłoszenia do PROGRAMU należy:
a. Prawidłowo wypełnić formularz dostępny na stronie starter.3S.pl lub podać wymagane dane w inny sposób
określony w §2 niniejszego Regulaminu.
b. Podać dane wymagane do dokonania Zgłoszenia, obejmujące co najmniej:
b (1) dla każdego Beneficjenta;
i.
nazwę firmy Beneficjenta,
ii.
adres siedziby Beneficjenta,
iii.
adres email lub telefon do kontaktu z Beneficjentem,
iv.
zwięzły opis Projektu,
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b (2)dla Beneficjenta prowadzącego już działalność gospodarczą w Polsce;
v. imię i nazwisko właściciela/i firmy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej,
bądź imienia i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Beneficjenta w przypadku spółki prawa
handlowego,
vi. numer wpisu do CEIDG lub KRS,
c. w przypadku osoby dokonującej Zgłoszenia w imieniu Beneficjenta, jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost; - (i)
w Polsce, z odpisu z CEIDG lub KRS, (ii) w innych krajach, z odpisów z ewidencji/rejestrów wymaganych w kraju
rezydencji Beneficjenta - zobowiązany jest załączyć jednocześnie ze Zgłoszeniem kopię dokumentu pełnomocnictwa
do działania w imieniu Beneficjenta.
2. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem, niekompletne lub dokonane w sposób inny niż przewidziany Regulaminem
mogą zostać odrzucone bez weryfikacji merytorycznej.
3. Po weryfikacji zgłoszenia Beneficjent zostanie poinformowany o podjętej przez 3S decyzji dotyczącej przyznaniu
dofinansowania lub odrzuceniu Zgłoszenia, na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
4. Przesłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w PROGRAMIE.
5. Startup zobowiązany jest do:
a. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz
nienaruszających praw osób trzecich.
b. aktualizacji podanych z Zgłoszeniu danych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
6. Startup ponosi wyłączną odpowiedzialność za podawanych przez siebie danych oraz za ewentualne naruszenie praw
osób trzecich.
§ 4 Weryfikacja zgłoszeń
1. Weryfikacja zgłoszeń następuje przez Zespół Ekspertów, powołanych przez 3S.
2. Weryfikacja następuje na podstawie swobodnego uznania Zespołu Ekspertów; przy ocenie biorą oni pod uwagę:
a. Potencjał modelu biznesowego Projektu
b. Potencjał finansowy Projektu
c. Dojrzałość Projektu
d. Wrażenie ogólne
3. Zespół Ekspertów dokonuje weryfikacji Zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania przez 3S
kompletnego zgłoszenia i podejmuje decyzje dot. przyznania dofinansowania, w szczególności wysokości tego
dofinansowania. Zespół może także kontaktować się z Beneficjentami celem wyjaśnienia wątpliwości przed podjęciem
decyzji o przyznaniu dofinansowania.
4. Decyzje podjęte przez Zespół Ekspertów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Zespół przedstawia
zwięzłe uzasadnienie swoich decyzji.
§ 5 Zasady PROGRAMU
1. O zakwalifikowaniu Projektu do uczestnictwa w PROGRAMIE Beneficjent zostanie poinformowany niezwłocznie po
podjęciu takiej decyzji przez 3S.
2. Zakwalifikowanie Projektu nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z przyznanego przez 3S dofinansowania jest zawarcie odrębnej
umowy/umów, na następujących warunkach:
a. Umowa taka będzie zawarta pomiędzy Beneficjentem a 3S lub innym podmiotem z grupy kapitałowej 3S,
b. Umowa może dotyczyć wyłącznie usług wcześniej wskazanych przez 3S,
c. Nie zawarcie umowy/umów w terminie do 30 dni od decyzji o zakwalifikowaniu do PROGRAMU będzie
traktowane jak rezygnacja Beneficjenta z uczestnictwa w PROGRAMIE,
d. Wycofanie się Beneficjenta z jakiegokolwiek etapu PROGRAMU lub wykluczenie go z przyczyn innych niż leżące po
stronie 3S nie upoważnia Beneficjenta do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu do 3S, w szczególności
roszczeń dotyczących zwrotu kosztów udziału w PROGRAMIE lub poniesionych przez Startup innych kosztów lub
roszczeń z tytułu nie przyznania Dofinansowania.
4. W ramach programu Beneficjent może otrzymać Dofinansowanie w maksymalnej wysokości 5000 zł netto, które
Beneficjent może wykorzystać wyłącznie na usługi 3S lub wskazane przez 3S, z zastrzeżeniem, że Beneficjent skorzysta
z tych środków w Okresie wsparcia oraz że dofinansowanie pokryje maksymalnie do 80% miesięcznych zobowiązań
wobec 3S. Dofinansowanie nie może być zamienione na gotówkę, inne prawa majątkowe lub niemajątkowe oraz nie
może być wykorzystane na inne środki i cele. Beneficjentowi nie przysługuje prawo przeniesienia przyznanego
dofinansowania na innego Beneficjenta, inne podmioty lub osoby trzecie.
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5. W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej przyznania Beneficjentowi Dofinansowania, 3S na podstawie
uzyskanych danych o Beneficjencie i przedstawionym przez niego Projekcie oraz po weryfikacji merytorycznej
Projektu, określi w jaki sposób Dofinansowanie może zostać przez Beneficjenta wykorzystane. 3S zastrzega sobie
prawo do indywidualnej oceny merytorycznej na podstawie której decyzja ta zostanie podjęta.
6. W okresie maksymalnie 30 dni przed upływem Okresu wsparcia Beneficjent przedstawia decyzję dotyczącą dalszej
współpracy z 3S. Nieprzedstawienie takiej decyzji przez Beneficjenta będzie skutkowało zakończeniem uczestnictwa w
PROGRAMIE, a co za tym idzie zakończeniem Dofinansowania, a dalej rozwiązaniem umowy z upływem Okresu
wsparcia.
7. Beneficjent może zostać wykluczony z PROGRAMU, jeśli:
a. Narusza zasady uczestnictwa opisane w niniejszym Regulaminie,
b. Umowa zawarta zgodnie z ust. 3 uległa rozwiązaniu, wygasła lub została wypowiedziana,
c. Beneficjent w trakcie Okresu wsparcia przestał spełniać warunki uczestnictwa w PROGRAMIE, w szczególności
zaprzestał realizować zgłoszony Projekt,
d. Wobec Beneficjenta ogłoszono upadłość, bądź zostało wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne,
upadłościowe, likwidacyjne,
e. Beneficjent w inny sposób narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące prawo.
8. 3S zapewnia PROJEKTOWI wsparcie marketingowe polegające na komunikowaniu dostępnymi dla 3S kanałami
komunikacji z klientami lub potencjalnymi klientami informacji o nawiązaniu współpracy z Beneficjentem. Dla tych
celów może zostać wykorzystana nazwa Beneficjenta, nazwa Projektu, logo Beneficjenta lub Projektu jeżeli takie
istnieje oraz wszelkie dane teleadresowe Beneficjenta.
9. W określonych sytuacjach 3S zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Dofinansowania, z możliwością podania
terminu, od którego to finansowanie może być realizowane. 3S zastrzega sobie jednak prawo do zmiany terminu
rozpoczęcia tego finansowania.
10. Koszty związane z uczestnictwem w PROGRAMIE ponosi Beneficjent, o ile Regulamin nie wskazuje wyraźnie
inaczej.
11. Limit miesięcznego dofinansowania dla wszystkich Beneficjentów jest ograniczony i tym samym 3S może odmówić
przyznania dofinansowania z uwagi na brak środków w danym czasie. W takim jednak przypadku Beneficjent zostanie
poinformowany o okresie, w jakim będzie mógł otrzymać dofinansowanie bez konieczności ponownego zgłaszania
wniosku.
12. Zasady świadczenia usług na rzecz Beneficjenta regulują poszczególne umowy zawierane z 3S lub innymi
podmiotami. Zakres i zasady wzajemnej odpowiedzialności stron w zakresie w/w usług regulują w/w umowy.
§ 5 Vouchery 3S Starter
1. W trakcie trwania PROGRAMU 3S może uczestniczyć jako organizator, współorganizator lub w innej dowolnej
formie w konkursach organizowanych przez dowolne organizacje związane ze wspieraniem różnego typu odbiorców.
2. W ramach tej działalności 3S może przyznawać uczestnikom konkursów Vouchery kwotowe dowolnej wartości.
3. Wręczenie vouchera kwalifikuje podmiot do statusu Beneficjenta, który może skorzystać z usługi 3S w kwocie i na
warunkach wskazanych na nim, z zastrzeżeniem założeń PROGRAMU.
4. W przypadkach, w których voucher został wręczony dwa razy temu samemu podmiotowi ten ma możliwość
skorzystania jednocześnie wyłącznie jednego z nich z zastrzeżeniem daty jego ważności. Za początek daty ważności
uznaje się datę przekazania.
§ 6 Prawa autorskie
1. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Beneficjent oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do Projektu,
a także, że Projekt nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza osobistych i
majątkowych praw autorskich osób trzecich.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec 3S z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności
ich dóbr osobistych, praw autorskich lub pokrewnych, w związku z Projektem lub działalnością Beneficjenta,
Beneficjent zobowiązuje się do wypłaty ewentualnych odszkodowań czy kar na rzecz osób trzecich i naprawienia
wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów poniesionych w związku z roszczeniami
osób trzecich, zwalniając 3S z wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu (ew. wstępując w miejsce 3S wobec
wierzyciela), a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału.
§ 7 Oświadczenia
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1. Beneficjent przysyłając Zgłoszenie wyraża tym samym zgodę (lub zobowiązuje się posiadać i utrzymywać zgodę
właściwych osób) na opublikowanie:
a. Imion, nazwisk i wizerunku
i. osób prowadzących działalność (w przypadku działalności gospodarczej lub spółek cywilnych), lub
ii. osób reprezentujących spółkę – w przypadku spółek prawa handlowego
c. opisów koncepcji i rozwiązań Projektu na stronie internetowej 3S
d. logotypu i nazwy Beneficjenta, także na potrzeby marketingowe.
2. Osoba dokonująca Zgłoszenia oraz osoby biorące udział w PROGRAMIE z ramienia Beneficjenta, wyraża zgodę na
przetwarzanie jej/ich danych osobowych (imię nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby przedsiębiorcy, dane
rejestrowe spółek, adres e-mail, nr telefonu) dla potrzeb niezbędnych do realizacji PROGRAMU oraz na publiczne
udostępnianie jej/ich danych osobowych oraz wizerunku w związku z PROGRAMEM, w szczególności na stronie
internetowej 3S oraz zaangażowanych w projekcie portalach społecznościowych.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest 3S Data Center S.A. z siedzibą w Katowicach przy
ul. Gospodarczej 12. Dane osobowe uczestników PROGRAMU w zakresie: imienia nazwiska, nazwy przedsiębiorcy,
adresu siedziby przedsiębiorcy, danych rejestrowych, adresu e-mail, nr telefonu będą przetwarzane w celu
niezbędnym do realizacji PROGRAMU zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w PROGRAMIE. Osoby podające dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania.
4. 3S będzie uprawniona do przekazywania danych Beneficjentów, w tym danych osobowych, podmiotom z grupy
kapitałowej 3S, także w celach marketingowych.
§ 7 Spory
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na gruncie zobowiązań wynikających z Regulaminu zostają
poddane sądownictwu powszechnemu polskiemu i sądom właściwym dla siedziby 3S. Prawem właściwym jest prawo
polskie, niezależnie od kraju prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjenta.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2016 r. PROGRAM obowiązuje do odwołania.
2. Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem przez Beneficjenta warunków Regulaminu.
3. 3S zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu
wskazanego w zmienionym Regulaminie, zaś w stosunku do Beneficjentów, które przesłały swoje zgłoszenie – zmiany
obowiązują po upływie 30 dni od dnia poinformowania tych Beneficjentów o zmianach za pośrednictwem poczty
elektronicznej na podane adresy. W w/w okresie Beneficjent ma prawo wycofać zgłoszenie z uwagi na brak akceptacji
zmian, bez konsekwencji.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej 3S w sposób umożliwiający jego pobranie na
urządzenie końcowe.
5. 3S zastrzega sobie możliwość odwołania edycji PROGRAMU w przypadku zbyt małej ilości Zgłoszeń.
6. W związku z ograniczonym zakresem Projektów Beneficjent przyjmuje do wiadomości, iż poszczególne Projekty
mogą mieć podobny charakter lub zakres, co nie ogranicza uprawnień 3S do wyboru wyłącznie jednego lub kilku
spośród zgłoszonych.
9. 3S zastrzega, że Beneficjentom za udział w PROGRAMIE nie przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem uprawnień
przewidzianych wprost w Regulaminie.
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