Regulamin Konkursu
zorganizowanego w ramach programu
„NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie w ramach pilotażowego
programu akceleracji start-upów pn. „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge” (NLAB),
stanowiącego jeden z obszarów współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Stanem Nevada
(Program).
2. Program akceleracji start-upów realizowany jest w ramach projektu pt. ”Marketing Gospodarczy
Województwa Lubelskiego II” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie
3.6 Marketing gospodarczy, Oś priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw. Program ma
charakter pilotażowy.
3. W ramach programu zaplanowano proces pre-akceleracji w Województwie Lubelskim („Bootcamp
Lubelskie”) mający za zadanie wyłonienie oraz przygotowanie przedstawicieli start-upów do wystąpień
przed partnerami korporacyjnymi, przedstawicielami środowisk biznesowych, aniołami biznesu
i przedstawicielami funduszy VC w ramach 2 następujących po sobie rund 2-tygodniowego programu
akceleracji w Stanie Nevada (USA).
4. Za merytoryczne aspekty akceleracji w Stanie Nevada odpowiada Biuro Rozwoju Gospodarczego
Gubernatora Stanu Nevada (Nevada Governor’s Office of Economic Development).
5. Akceleracja w Stanie Nevada obejmować będzie wsparcie mentorów dopasowanych do profilu i etapu
rozwoju start-upów biorących udział w akceleracji, organizację spotkań z firmami i instytucjami
gospodarczymi oraz wizyt studyjnych w globalnych korporacjach zlokalizowanych w Stanie Nevada.
6. Wśród mentorów w Stanach Zjednoczonych znajdą się przedstawiciele m.in. University of Nevada –
Reno, Ozmen Center for Entrepreneurship, Nevada Advanced Autonomous Systems Innovation Center,
Nevada Institute for Autonomous Systems, Nevada Center for Advanced Mobility, Waterstart, University
of Nevada – Las Vegas International Gaming Institute, StartUpNV, Work in Progress, Polish-American
Chamber of Commerce of Nevada, Economic Development Authority of Western Nevada, Adams Hub,
Northern Nevada Development Authority, Las Vegas Global Economic Alliance, Nevada Industry
Excellence.
7. Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie (zwane dalej Organizatorem).
8. Operatorem programu jest INVESTIN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Radnej 12, 00-341 Warszawa (zwana
dalej Operatorem).
9. Wszelkie informacje na temat Konkursu wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej
Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie www.invest.lubelskie.pl.
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10. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości i akceptują treść niniejszego Regulaminu z chwilą
złożenia Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§2
Cel i zakres Konkursu
1. Realizacja programu ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia i rozwoju młodych lubelskich startupów poprzez udział w procesie pre-akceleracji w ramach Bootcamp Lubelskie oraz w procesie
akceleracji w Stanie Nevada.
2. Organizator poprzez start-up rozumie firmy zarejestrowane w KRS lub w Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej od minimum 6 miesięcy na dzień złożenia Formularza Zgłoszeniowego,
mające siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego.
3. Kryteria oceny to m.in. gotowość rynkowa produktu (m.in. Minimum Viable Product), potencjał rozwoju
i komercjalizacji, szanse wejścia na rynek amerykański, dopasowanie do inteligentnych specjalizacji
Województwa Lubelskiego (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka
i automatyka), kluczowych branż gospodarki Stanu Nevada (systemy autonomiczne, energia solarna,
opieka zdrowotna, zaawansowana produkcja, drony, gry elektroniczne, branża hospitality, branża
targowa, centra wystawiennicze, górnictwo, technologie wodne), a także poziom znajomości języka
angielskiego przedstawiciela start-upu biorącego udział w Konkursie.
4. Konkurs jest III etapowy.
5. Na I etapie Konkursu w procesie rekrutacji Komisja Oceniająca wyłoni maksymalnie 30 start-upów.
6.

Wyłonione start-upy zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu do Bootcamp Lubelskie drogą
elektroniczną na wskazany przez nich w Formularzu Zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej w
terminie co najmniej 5 dni przed planowanym terminem pierwszego spotkania.

7.

Przedstawiciele wszystkich wyłonionych start-upów zostaną zaproszeni do udziału w pierwszych 2
dniach Bootcamp Lubelskie, podczas których wezmą aktywny udział w programie pre-akceleracji
obejmującym cykl warsztatów, pracy w grupach i konsultacji eksperckich.

8. W II etapie Konkursu, po zakończeniu pierwszych 2 dni pre-akceleracji, odbędzie się posiedzenie Komisji
Oceniającej i nastąpi wybór 20-stu najlepszych start-upów, które następnie wezmą aktywny udział w
dalszej części Bootcamp Lubelskie w postaci intensywnych warsztatów, pracy w grupach, konsultacji
eksperckich oraz dyskusji, spotkań i szkoleń. Start-upy poznają także specyfikę i ofertę Stanu Nevada w
zakresie właściwego procesu akceleracji w ramach programu.
9. Po zakończeniu IV dnia Bootcamp Lubelskie przedstawiciele 20 start-upów opracują multimedialne
prezentacje inwestorskie.
10. W III etapie Konkursu 20 start-upów zaprezentuje się podczas Demo Day (z udziałem moderatora),
podczas którego dokonają 3-minutowych wystąpień typu „elevator pitch” połączonych z sesją pytań i
odpowiedzi. Uczestnicy Demo Day wyrażają zgodę na nagrywanie swoich wystąpień. Wystąpienia wraz z
prezentacjami multimedialnymi będą stanowiły przedmiot finałowej oceny Komisji Oceniającej.
11. Po zakończeniu Demo Day Komisja Oceniająca wyłoni 10 start-upów, które zostaną zaproszone do
udziału w akceleracji prowadzonej na terenie Stanu Nevada.
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12. Ze względów logistycznych i organizacyjnych Organizator w porozumieniu z partnerami po stronie Stanu
Nevada dokona podziału 10 zwycięskich start-upów na 2 grupy po 5 start-upów każda.
13. Ze zwycięskimi 10 start-upami Województwo Lubelskie podpisze umowy o dofinansowanie. Wsparcie
dla start-upów będzie udzielane w formie pomocy de minimis.
14. Start-upy, które nie zakwalifikują się do czołowej 10-tki, utworzą listę rezerwową w oparciu o liczbę
przyznanych punktów.
15. Po zakończeniu Bootcamp Lubelskie wszystkie 30 zakwalifikowanych start-upów otrzyma informację
zwrotną wskazującą ich słabe/ mocne strony.
16. Przewidywane terminy to dla pre-akceleracji w ramach Bootcamp Lubelskie: 3, 4, 5 i 6 października 2018
roku. Demo Day: 11 października 2018 roku. 14-dniowa akceleracja na terenie Stanu Nevada
zaplanowana została na okres 18 listopada – 1 grudnia 2018 roku (I grupa start-upów) oraz pomiędzy 13
a 31 stycznia 2019 roku (II grupa start-upów).
17. W spotkaniach w ramach Bootcamp Lubelskie oraz w procesie akceleracji w Stanie Nevada weźmie
udział jeden przedstawiciel danego start-upu.
18. W ramach wyjazdu do Stanu Nevada Organizator Programu:
a) Zapewni i pokryje koszty przelotów trasą ekonomiczną na trasie Warszawa – Reno, Las Vegas –
Warszawa oraz koszty ubezpieczenia turystycznego przedstawicieli start-upów, biorących udział w
akceleracji na terenie Stanu Nevada,
b) Pokryje koszty zakwaterowania w miejscu pobytu (7 noclegów w Carson City lub Reno, 6 noclegów
w Las Vegas)
c) Pokryje koszt wynajmu auta typu VAN (bez kierowcy) dla grupy uczestników wyjazdu oraz koszt do
500 litrów paliwa, opłaty parkingowe i płatnych odcinków dróg,
d) Pokryje koszt wynajmu indywidualnej powierzchni co-workingowej dla przedstawicieli start-upów
przez cały okres pobytu w Stanie Nevada.
19. Szczegółowy program pobytu start-upów w Stanie Nevada będzie dostosowany do profilu 10
zwycięskich start-upów i zostanie zaprezentowany w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców
programu.
20. Wszelkie inne koszty (w tym koszty wizy do Stanów Zjednoczonych) zostaną pokryte ze środków
własnych start-upu biorącego udział w programie.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z pozostałymi
wymaganymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie i złożenie ich w terminie od 15 do 26 września
2018 r. osobiście, za pośrednictwem operatora publicznego, przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
ul. Grottgera 4
20-029 Lublin
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wraz z dopiskiem:
NLAB NEVADA – LUBELSKIE ACCELERATION BRIDGE
Każdorazowo o dacie doręczenia decyduje data wpływu Formularza Zgłoszeniowego do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Formularz Zgłoszeniowy wraz z pozostałymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie można przesyłać
również elektronicznie w postaci skanów dokumentów na adres: coie@lubelskie.pl do dn. 26 września
2018 r. do godz. 15:30.
2. Wymagane załączniki do Formularza Zgłoszeniowego:
 Wypis z KRS lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wydany (wygenerowany w
przypadku CEDG) nie później niż 3 miesiące od daty złożenia Formularza Zgłoszeniowego.
 Bilans i rachunek zysków i strat za okres od stycznia 2017 roku prowadzenia działalności w
układzie kwartalnym lub kopia książki przychodów i rozchodów. Jeśli start-up rozpoczął
działalność po styczniu 2017 roku to za okres prowadzenia działalności.
 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym i dwóch poprzedzających latach
podatkowych
lub
 Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym i
dwóch poprzedzających latach podatkowych
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, muszą być własnoręcznie podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania start-upu.
4. Formularze Zgłoszeniowe dostarczone po zakończeniu naboru nie będą brane pod uwagę i zostaną
zniszczone bez ich otwierania oraz usunięte ze skrzynki odbiorczej.
5. W przypadku nie wpłynięcia żadnych zgłoszeń we wskazanym terminie lub w innych uzasadnionych
okolicznościach organizatorowi przysługuje prawo wydłużenia terminu na składanie wniosków oraz
innych terminów określonych w niniejszym Regulaminie. Informacja taka zostanie umieszczona na
stronie internetowej www.invest.lubelskie.pl.
6. Za wyjątkiem etapu naboru, na każdym etapie programu „NLAB Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge”
(tj. spotkania w ramach Bootcamp Lubelskie, prezentacje, wystąpienia typu „elevator pitch”, proces
akceleracji w Stanie Nevada) oficjalnym językiem będzie język angielski.
7. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
§4
Zasady oceny zgłoszeń
1. Każdy start-up zainteresowany udziałem w konkursie przesyła Formularz Zgłoszeniowy wraz z
wymaganymi załącznikami, który zostanie poddany ocenie formalnej przez Komisję Oceniającą na
podstawie Karty Oceny Formalnej, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
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2. Decyzja o odrzuceniu z powodów formalnych zgłoszenia, ze wskazaniem przyczyn, zostanie przekazana
start-upom drogą elektroniczną na wskazany przez nich w Formularzu Zgłoszeniowym adres poczty
elektronicznej.
3. Po pozytywnej ocenie formalnej zgłoszenie podlega ocenie merytorycznej przez Komisję Oceniającą na
podstawie Karty Oceny Merytorycznej, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. Ocena zgłoszenia dokonywana jest niezależnie przez minimum 2 członków Komisji Oceniającej, przy
czym ostateczna punktacja stanowić będzie średnią arytmetyczną z ocen końcowych wszystkich
członków Komisji Oceniającej oceniających dane zgłoszenie.
5. Komisja Oceniająca dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń w terminie maksymalnie 2 dni
kalendarzowych liczonych od daty zakończenia naboru.
6. Po zakończeniu oceny zgłoszeń zostanie stworzona lista rankingowa kwalifikujących się start-upów
zatwierdzona przez Przewodniczącego Komisji Oceniającej, na podstawie której najwyżej ocenione
zgłoszenia otrzymają zaproszenie do udziału w Bootcamp Lubelskie.
7. Lista rankingowa start-upów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.invest.lubelskie.pl.
§5
Komisja Oceniająca
.

1. Na I i II etapie oceny Komisja Oceniająca składać się będzie łącznie z 5 Członków, w tym 2 trenerów, 2
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz przedstawiciela
Operatora i na pierwszym swoim posiedzeniu wybierze spośród swoich Członków Przewodniczącego
Komisji. Na III etapie Komisja Oceniająca odpowiedzialna za ocenę i wyłonienie zwycięskich 10 startupów dokona oceny w trybie zdalnym i składać się będzie z łącznie 13 Członków, w tym 4 trenerów, 2
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przedstawiciela
Organizatora oraz 6 przedstawicieli Stanu Nevada będących partnerami programu.
2. Celem zabezpieczenia interesów start-upu, każdy z członków Komisji Oceniającej zobowiązany jest do
podpisania Deklaracji bezstronności i poufności.
3. Komisja Oceniająca zobowiązuje się do niewykorzystywania otrzymanych informacji bez zgody start-upu
oraz do nieprzekazywania i nieudostępniania tych informacji osobom trzecim.
§6
Postanowienia końcowe
1. Operator oraz Województwo Lubelskie nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość informacji
otrzymywanych od uczestników konkursu oraz szkody z tego tytułu powstałe.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.invest.lubelskie.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji w sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym
Regulaminem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
realizacji projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”

5. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu na każdym jego etapie.
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