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REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W RAMACH
PROGRAMU PREINKUBACJI
TECHNOPARKU POMERANIA

SŁOWNIK

TECHNOPARK POMERANIA – nazwa kompleksu zarządzanego przez Szczeciński Park Naukowo
Technologiczny Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Cyfrowej w Szczecinie, na który składają się
w szczególności: kompleks biurowo-techniczny (budynki F1, F2, F3, F4), części utwardzone na terenie
kompleksu, drogi dojazdowe, parkingi, garaż podziemny i miejsca parkingowe naziemne, części zielone.
SPNT (ZARZĄDCA) – Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.
PREINKUBOWANY – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Zarządcą umowę preinkubacji.
PROGRAM PREINKUBACJI – pakiet usług świadczonych na rzecz podmiotów preinkubowanych
w Technoparku Pomerania.
USŁUGA SZKOLENIOWO-ROZWOJOWA (DORADCZA) – szkolenie, warsztat lub doradztwo,
z którego korzysta Preinkubowany i którego celem jest realizacja zdiagnozowanej potrzeby rozwojowej
(np. nabycie wiedzy lub nowych kompetencji, opracowanie wiedzy niezbędnej do rozwoju firmy).
OPIEKUN PROJEKTU – osoba, która zajmuje się koordynacją usług oferowanych Preinkubowanemu
w ramach Programu Preinkubacji.

1.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Szczeciński Park NaukowoTechnologiczny sp. z o.o., zwany Technoparkiem Pomerania, wsparcia na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej objętych Programem Preinkubacji.

2.

Działania podejmowane w ramach Programu Preinkubacji nazywane są projektem doradczym.

3.

Do Programu Preinkubacji może przystąpić każda osoba fizyczna lub prawna, która chce rozwijać
projekt biznesowy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, pod
warunkiem, że dany projekt jest w fazie planowania, co oznacza, że nie został jeszcze zrealizowany
(dany pomysł biznesowy nie został oficjalnie wdrożony na rynek przez Preinkubowanego).

4.

Program Preinkubacji powstał, aby umożliwić Preinkubowanym pozyskanie wiedzy dla jak
najskuteczniejszego zrealizowania swoich pomysłów biznesowych.

5.

W ramach Programu Preinkubacji Preinkubowany otrzymuje pakiet 20 godzin na usługi doradcze
i warsztaty w obszarach: biznesowych,
finansowych, prawnych, PR i marketingu,
technologicznych oraz możliwość networkingu biznesowego, o ile zasoby Technoparku Pomerania
na to pozwolą.

6.

Godziny w ramach pakietu usług doradczych i warsztatów mogą zostać wykorzystane jedynie
w okresie obowiązywania niniejszej umowy na usługi doradcze oferowane przez doradców
Technoparku Pomerania, z zastrzeżeniem wykorzystania godzin na doradztwo o charakterze
prawnym w wymiarze maksymalnym do 2 godzin.
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7.

Warunkiem udziału w Programie Preinkubacji jest podpisanie umowy przystąpienia do Programu
Preinkubacji.

8.

Preinkubowany będzie mógł skorzystać z pakietu usług doradczych po uprzednim zaakceptowaniu
i podpisaniu planu działań w Programie Preinkubacji, który będzie stanowił załącznik do umowy.

9.

Plan działań w Programie Preinkubacji zawiera nazwę podmiotu, który chce przystąpić do
Programu Preinkubacji, krótki opis projektu oraz liczbę godzin z wyznaczeniem konkretnych
obszarów, w którym doradztwo będzie prowadzone.

10. Plan działań w Programie Preinkubacji, uwzględniający potrzebę skorzystania przez
Preinkubowanego z określonych usług doradczych oferowanych przez Technopark Pomerania,
sporządza opiekun projektu po wcześniejszej rozmowie z potencjalnym Preinkubowanym.
11. Opiekun projektu jest osobą odpowiedzialną za wskazanie doradców, którzy będą świadczyć
usługę określoną w Planie Działań.
12. Doradca jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie projektów doradczych w Programie
Preinkubacji. Pierwszy kontakt ze wskazanym doradcą i ustalenie formy współpracy oraz obiegu
informacji pomiędzy opiekunem a Preinkubowanym następuje z udziałem opiekuna projektu.
13. Wszyscy doradcy oraz opiekun projektu są zobowiązani są do podpisania umów o zachowaniu
poufności (non-disclosure agreement - NDA), stanowiącym załącznik do Umowy Preinkubacji.
Regulamin korzystania z usług w ramach programu preinkubacji Technoparku Pomerania stanowi
załącznik numer 3 do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 2019/04/01 z dnia 08.04.2019 r.
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