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Regulamin Programu Eco-on 

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem Programu jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą 

w Gdańsku (80-172), przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS: 0000033744, NIP: 5880019192, REGON: 190315182, 

z  kapitałem zakładowym w całości wpłaconym, w wysokości 376 603 000,00 zł, która oświadcza, 

że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

2. Akceleracja – cykl wydarzeń prowadzonych pod nazwą Program Eco-on (zwana dalej 

„Akceleracją” lub „Programem”). 

3. Niniejszy regulamin określa proces aplikacji, zasady oceny oraz reguły udziału w trakcie trwania 

Akceleracji. 

4. Program rozpoczyna się 28 września 2022 r. i kończy podczas Gali Finałowej. Planowana data 

wydarzenia to 16 listopada 2022 r. 

5. Zgłoszenia do Programu można przesyłać od 28 września 2022 r. do 16 października 2022 r. 

23:59 CET. 

6. Partnerem programu jest Northvolt Poland Sp. z o.o. 

7. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.  

§ 2 Definicje 

1. Formularz zgłoszeniowy – formularz udostępniony na stronie internetowej 

www.gpnt.pl/program-eco-on-2022 składany drogą elektroniczną przez Uczestnika. 

2. Gala Finałowa – wydarzenie, które odbędzie w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, 
podczas którego Kapituła Oceniająca wyłoni laureatów nagród. 

3. Grant – każda z nagród finansowych i niefinansowych przyznanych laureatom Akceleracji. 
Nagroda finansowa może być przeznaczona na dowolnie wybrany cel. 

4. Kapituła Oceniająca – komisja złożona z przedstawicieli Organizatora, Northvolt Systems 
Poland Sp. z o.o ., funduszy kapitałowych oraz ekspertów branżowych mająca na celu wybór 
Uczestników do Gali Finałowej Akceleracji oraz wybór zwycięzców Programu. 

5. Organizator – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 

6. Pomysł – projekty i pomysły biznesowe zgłoszone przez Uczestników zgodne z Zagadnieniami 
Tematycznymi Programu, które są oceniane na podstawie kryteriów opisanych w § 4. 

7. Rekrutacja – etap Programu, podczas którego Uczestnicy zgłaszają swoje Pomysły, które zostaną 

poddane ocenie Kapituły Oceniającej.  

8. Strona internetowa – strona internetowa Programu Eco-on, pod adresem 
www.gpnt.pl/program-eco-on-2022 

9. Uczestnik – każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zespół 
osób fizycznych (nie przewiduje się limitu liczby osób w zespole, z zastrzeżeniem, o którym 
mowa w § 6 ust. 4.) albo firma, spółka lub stowarzyszenie która poprawnie wypełniła i wysłała 
Formularz zgłoszeniowy. 

10. Zasady – treść niniejszego regulaminu, udostępniona na stronie www.gpnt.pl/program-eco-on-
2022 

11. Zagadnienia Tematyczne Programu  szeroko pojęte zagadnienia z obszaru magazynowania 
energii, automatyzacji i robotyzacji, w szczególności:  

http://www.gpnt.pl/
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a) Metoda pomiaru i jakości izolacji instalacji kanałów MPI;  
a) Opracowanie metody demontażu ogniw z modułów bateryjnych; 
b) Zautomatyzowany system rozładowywania pakietów bateryjnych na potrzeby 

recyklingu; 
c) Opracowanie metody weryfikacji jakości połączenia typu wire-bond. 

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowego Zagadnienia na zlecenie Partnera 
Programu Northvolt Systems Poland Sp. z o.o. 
 

§ 3 Zgłoszenia do Programu 

1. Nabór pomysłów prowadzony jest od 1 września 2022 r. do 16 października 2022 r. godz. 23:59 

CEST. Pomysły zgłoszone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.  

2. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej 

www.gpnt.pl/program-eco-on-2022. Uczestnik otrzyma potwierdzenie poprawnie złożonej 

aplikacji na wskazany w zgłoszeniu adres email. Brak takiej wiadomości we wskazanej skrzynce 

email wskazuje na niepoprawne uzupełnienie formularza, co skutkuje nieprzyjęciem takiego 

zgłoszenia. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej oznacza akceptację warunków niniejszego 

Regulaminu i stanowi zgodę na warunki i zasady współpracy w nim opisane. 

4. Formularz wymaga podania następujących danych: 

a) Nazwa projektu; 

b) Osoba kontaktowa; 

c) Adres email; 

d) Numer telefonu; 

e) Skrócony opis Pomysłu (max. 250 znaków); 

f) Opis pomysłu; 

g) Model biznesowy lub metody monetyzacji rozwiązania; 

h) Rynek i otoczenie biznesowe; 

i) Etap rozwoju Pomysłu ze wskazaniem poziomu TRL; 

j) Opis zespołu i jego dotychczasowego doświadczenia; 

k) Wskazanie czy Pomysł zgłaszany jest w imieniu sformalizowanej grupy (spółka osobowa, 

kapitałowa, stowarzyszenie, itp.). 

5. Formularz umożliwia również podanie dodatkowych danych, takich jak: 

a) Adres strony www; 

b) Plan rozwoju w perspektywie 3 lat; 

c) Miejsce na dołączenie plików (pitchdeck, prezentacja, grafiki, wykresy itp.); 

d) Dodatkowe informacje, gdzie indziej nieskategoryzowane. 

6. Zgłoszenia muszą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. 

7. Pomysłodawca składając Formularz zgłoszeniowy oświadcza, że jest właścicielem lub 

współwłaścicielem opisanego Pomysłu, a opisany produkt lub usługa nie jest objęty 

postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny 

podmiot/y lub osobę/y. 

8. Rezultaty będące przedmiotem praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz rezultaty 

nie podlegające takiej ochronie  związane z  uczestnictwem w Programie stanowią własność 

Uczestnika. 
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§ 4 Ocena Pomysłów 

1. Ocena Pomysłów podzielona jest na dwa etapy: 

a) Pierwszym etapem jest ocena Pomysłów zgłoszonych w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

które zostaną ocenione przez Kapitułę Oceniającą w ciągu 4 dni od upływu terminu 

wskazanego w § 3 ust.1. 

b) Drugim etapem jest ocena Pomysłów zaprezentowanych podczas wystąpień w trakcie Gali 

Finałowej. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 lit. a odbędzie się w oparciu o następujące kryteria oceny 

merytorycznej: 

a) zbieżność z tematyką Programu; 

b) atrakcyjność i wykonalność Pomysłu, model biznesowy; 

c) doświadczenie, kompetencje, kompletność zespołu; 

d) poziom zaawansowania Pomysłu, jego dojrzałość, gotowość do wdrożeń; 

e) potencjał rozwojowy biznesu (rozmiar i dojrzałość rynku, skalowalność). 

Każde z ww. kryteriów zostanie ocenione w skali 0-5, gdzie 0 jest oceną najniższą, a 5 najwyższą. 

Wynikiem oceny pierwszego etapu będzie średnia arytmetyczna ocen dokonanych przez 

wszystkich członków Kapituły Oceniającej. 

3. W Pierwszym Etapie zostanie wyłonionych 10 Pomysłodawców z największą liczbą punktów, 

którzy zostaną zaproszeni do udziału w fazie akceleracji. W przypadku jednakowej liczby 

punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania w 

razie zaistnienia takiej potrzeby lub adekwatnych okoliczności mniejszej lub większej ilości 

Pomysłodawców. 

4. Prezentacje podczas Gali Finałowej odbędą się zgodnie z następującymi zasadami: 

a) 5 min na prezentację pomysłu +5 min na potencjalne pytania ze strony Kapituły Oceniającej; 

b) Wystąpienie w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym lub transmisji online przy 

pomocy narzędzi udostępnionych przez Organizatora. 

5. Ocena, o której mowa w ust. 1 pkt. b będzie zależała od decyzji Kapituły Oceniającej, która 

wybierze końcowych laureatów Akceleracji. Wybór odbędzie się w oparciu o następujące kryteria 

oceny: 

a) Atrakcyjność Pomysłu w skali 0-7; 

b) Sposób i technika wystąpienia w skali 0-3. 

6. Organizator oświadcza, iż wszyscy członkowie Kapituły Oceniającej związani są Deklaracją 

o Bezstronności i Poufności. 

7. Laureaci nagród pieniężnych, o których mowa w § 6 zostaną wyłonieni na podstawie oceny 

o której mowa w ust. 1 pkt. B. 

 

§ 5 Przebieg Akceleracji 

1. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Kapituła Oceniająca wybierze 10 zespołów w każdej 

kategorii zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 ust. 2 i 3, które zostaną zaproszone do udziału 

w akceleracji. 

2. Akceleracja składa się z dwóch jednodniowych wydarzeń, które odbędą się w Gdańskim Parku 

Naukowo-Technologicznym. Podczas wydarzenia odbędą się: m.in. 2 warsztaty z zakresu 

wzmocnienia kompetencji biznesowych Uczestników, Speed Dating z mentorami i ekspertami 

branżowymi oraz próba pitchingu przed Galą Finałową.  

3. Wydarzenia, o których mowa w ust. 2 powyżej odbędą się w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze. 

Szczegółowy harmonogram fazy akceleracji zostanie przekazany Uczestnikom drogą mailową na 

adres wskazany w zgłoszeniu. 
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4. Brak udziału w akceleracji uniemożliwia wzięcie udziału w Gali Finałowej. W przypadku 

niepotwierdzenia obecności na wydarzeniu, danego Uczestnika, zaproszony zostanie 

Pomysłodawca, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów podczas oceny, o której mowa 

w § 4 ust. 2 i 3. 

5. Zespoły biorące udział w akceleracji dostaną możliwość wzięcia udziału w Gali Finałowej 

i prezentacji swojego rozwiązania przed zgromadzoną publicznością oraz Kapitułą Oceniającą. 

Kapituła dokona oceny zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 ust. 5. 

6. Najwyżej ocenieni Uczestnicy Gali Finałowej otrzymają Granty, o których mowa w § 6. 

§ 6 Nagrody 

1. Pula nagród w Programie wynosi min. 35 000 PLN. 

2. Nagrody w Programie mogą mieć formę pieniężną i niepieniężną.  

3. Nagrody pieniężne przewidziane w Programie: 

a) Za zajęcie pierwszego miejsca: 20 000 PLN brutto, tj.: 18 000 PLN netto oraz dodatkowa 
nagroda pieniężna w wysokości 11,111% nagrody za zajęcie pierwszego miejsca z 

zastrzeżeniem iż maksymalna wartość dodatkowej nagrody pieniężnej wyniesie 2 000 PLN. 

Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona 

zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody; 

b) Za zajęcie drugiego miejsca: 10 000 PLN brutto tj.: 9 000 PLN netto oraz dodatkowa nagroda 

pieniężna w wysokości 11,111% nagrody za zajęcie pierwszego miejsca z zastrzeżeniem iż 

maksymalna wartość dodatkowej nagrody pieniężnej wyniesie 1 000 PLN. Dodatkowa 

nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na 

zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody; 

c) Za zajęcie trzeciego miejsca 5 000 PLN, tj.: 4 500 PLN netto oraz dodatkowa nagroda 

pieniężna w wysokości 11,111% nagrody za zajęcie pierwszego miejsca z zastrzeżeniem iż 

maksymalna wartość dodatkowej nagrody pieniężnej wyniesie 500 PLN. Dodatkowa 

nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na 

zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody; 

4. Nagrody, o których mowa w ust. 3 powyżej zostaną wypłacone na rachunek bankowy Uczestnika. 

W przypadku, gdy Uczestnikiem jest zespół złożony z większej ilości osób nagroda zostanie 

podzielona arytmetycznie, z zastrzeżeniem, że może zostać wypłacona maksymalnie czterem 

osobom wskazanym przez Uczestnika.  

5. Nagrody dla osób fizycznych wydawane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity:Dz.U.2021 r., poz. 1128). 

6. Nagrody, o których mowa w ust. 3 powyżej zostaną wypłacone na rachunek bankowy Uczestnika. 

7. Nagrody niepieniężne przewidziane w Programie: 

a) Możliwość prezentacji Pomysłu przed publicznością zgromadzoną podczas Demo Day; 

b) Dostęp do prototypowni Space4Makers przez okres 3 miesięcy; 

c) Dziesięć godzin indywidualnego spotkania mentoringowego z Mentorem Organizatora, 
który będzie wsparciem w każdej sprawie merytorycznej oraz technicznej rozwijanego 
Pomysłu. Terminy spotkań zostaną uzgodnione pomiędzy Laureatem a Mentorem 
indywidualnie. Spotkania mogą odbyć się osobiście lub zdalnie przez narzędzia do spotkań 
online; 

d) Możliwość wsparcia w ramach Inkubatora Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

8. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie istnieje także 
możliwość zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani żądania wymiany nagrody 
przewidzianej Regulaminem na jej ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny. 
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§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Przystępując do Programu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego 
postanowień. Uczestnicy Programu przystępując do Akceleracji zobowiązani są do potwierdzenia 
zapoznania się z Regulaminem. Niepodanie wymaganych Regulaminem danych uniemożliwia 
udział w Programie. 

2. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane w celu prowadzenia Programu w ramach 
którego zostaną wyłonieni laureaci, opublikowane wyniki w tym dane osobowe laureatów na 
stronie www.gpnt.pl oraz wydane nagrody. 

3. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników 
będą przetwarzane w celach związanych z  przeprowadzeniem  Programu, późniejszych działań 
promocyjnych i wydaniem nagród oraz dodatkowo 6 miesięcy po zakończeniu Akceleracji jako 
czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane laureatów Akceleracji będą przetwarzane przez okres 
5 lat liczony od roku zakończenia Programu w celu udokumentowania jego wyników zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. 
Odbiorcą danych osobowych Uczestników są: doradcy prawni i podatkowi Administratora, 
a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Program 
(podwykonawcy). 

4. Uczestnicy Programu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania/ usunięcia jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii 
przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego 
przeprowadzenia Programu i ewentualnego wydania nagrody. Uczestnik ma prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 
email: rodo@strefa.gda.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

6. Dane osobowe Uczestników Programu ww. zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie 
obowiązujących. 

7. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Programem mogą kontaktować 
się z organizatorem za pośrednictwem poczty mailowej na adres w.leonowicz@strefa.gda.pl 

8. Regulamin obowiązuje od dnia 28.09.2022 r.. 
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