Regulamin korzystania z usług doradztwa podstawowego i zaawansowanego
w ramach projektu „Start dla innowacyjnych firm II”
Definicje
Doradca – osoba wybrana w procedurze zapytania ofertowego ws. doradztwa indywidualnego w ramach
projektu, z dnia 03.01.2013 r.
Edycja – w ramach projektu planuje się dwukrotne przeprowadzenie podobnego zestawu szkoleń, usług
doradczych oraz badań marketingowych. W każdej z edycji może wziąć udział maksymalnie 90 osób.
Lider projektu – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Partner projektu – Atfin Sp. z o.o.
Projekt – projekt „Start dla innowacyjnych firm II” realizowany w ramach Działania 8.2. Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Punkt Doradczy – miejsce świadczenia usług doradczych w ramach projektu, zlokalizowany w siedzibie
Lidera, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, pokój 205.
Spin-off - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji
naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź
absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle zależne
w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np.
uczelni).
Spin-out- nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji
naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź
absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle
niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające
niezależne źródła finansowania.
Uczestnik – osoba, która podpisała umowę uczestnictwa w projekcie.
Usługa doradztwa podstawowego – usługa doradcza w wymiarze do 2 godzin pracy doradcy, której celem
jest podniesienie wiedzy Uczestnika/Uczestniczki projektu w zakresie zakładania i rozwoju firm spin-off/spinout.
Usługa doradztwa zaawansowanego – usługa doradcza w wymiarze do 25 godzin pracy doradcy, której
celem jest podniesienie wiedzy Uczestnika/Uczestniczki projektu w zakresie zakładania i rozwoju firm spinoff/spin-out, zakończona wymiernym rezultatem w postaci dokumentu będącego efektem pracy doradcy.
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§ 1. Rodzaj i zakres usług doradczych
1. Każdemu/każdej Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje prawo skorzystania z usług doradztwa
podstawowego w wymiarze 2 godzin zegarowych.
2. W każdej z edycji, 20 Uczestników/czek (łącznie 40) będzie miało prawo skorzystania z usług doradztwa
zaawansowanego w wymiarze 25 godzin zegarowych na osobę.
3. Usługi doradcze dotyczą kwestii zakładania i rozwoju firm spin-off/spin-out w następujących obszarach:
 finansowanie zewnętrzne, w tym fundusze kapitału zalążkowego,
 biznes plan,
 prawo,
 marketing,
 zarządzanie zasobami ludzkimi,
 prawo własności intelektualnej.
§ 2. Termin realizacji usług doradczych.
1. Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch edycji szkoleń i doradztwa. W ramach pierwszej edycji,
doradztwo będzie prowadzone w okresie styczeń-czerwiec 2013 roku, a w ramach drugiej edycji w
okresie październik 2013 – maj/czerwiec 2014.
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§ 3. Miejsce realizacji usług
Głównym miejscem świadczenia usług doradczych jest Punkt Doradczy zlokalizowany w siedzibie Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, pokój 205.
W uzasadnionych przypadkach, w ramach doradztwa zaawansowanego, za zgodą Partnera projektu,
istnieje możliwość prowadzenia doradztwa w innym miejscu lub z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.
W celu zapewnienia miejsca do świadczenia usługi doradczej, Doradca rezerwuje pokój w Punkcie
Doradczym za pośrednictwem aplikacji Kalendarza Google’a, do którego zaproszenie zostanie wysłane po
podpisaniu umowy współpracy przez Doradcę i Partnera.
W przypadku problemów technicznych w korzystaniu z aplikacji, o której mowa w pkt 3, Doradca może
przesłać rezerwację pokoju w Punkcie Doradczym pocztą elektroniczną na adres w.zawadzka@vizja.pl
§ 4. Zgłaszanie zapotrzebowania na doradztwo

1. Zapotrzebowanie na usługę doradczą zgłaszają Uczestnicy Projektu w następujący sposób:
a)
Osobiście w Punkcie Doradczym. Sposób ten jest rekomendowany dla tych Uczestników/czek,
których potrzeby nie są jeszcze w pełni sprecyzowane, i którzy/re chcą skonsultować zakres i
tematykę doradztwa ze specjalistą ds. przedsiębiorczości.
b)
Za
pośrednictwem
platformy
elektronicznej
znajdującej
się
na
stronie
www.innowacyjnefirmy.vizja.pl Warunkiem zgłoszenia doradztwa w ten sposób jest precyzyjne
zdefiniowanie tematyki doradztwa przez Uczestnika/-czkę.
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§ 5. Akceptacja zapotrzebowania na doradztwo.
1. Po przesłaniu zapotrzebowania na doradztwo przez Uczestnika/-czkę projektu za pośrednictwem
platformy internetowej, Partner kontaktuje się z Uczestnikiem/-czką oraz wskazanym przez niego/nią
Doradcą w celu doprecyzowania zakresu doradztwa oraz określenia planowanej liczby godzin doradztwa.
Informacja o akceptacji realizacji usługi przez Partnera wysyłana jest do Uczestnika/-czki i Doradcy za
pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na
doradztwo.
2. W przypadku usługi doradztwa zaawansowanego, wraz z akceptacją zapotrzebowania na doradztwo,
Partner wysyła Doradcy Kartę zapotrzebowania na doradztwo (Załącznik 1b) zawierającą opis
zapotrzebowania na doradztwo i planowanych rezultatów.
3. Doradca może odmówić realizacji usługi. W takim przypadku Doradca bezzwłocznie po otrzymaniu
zapotrzebowania na doradztwo, informuje Partnera oraz Uczestnika/-czkę o braku możliwości realizacji
usługi.
4. Warunkiem akceptacji zapotrzebowania na usługę doradczą podstawową i zaawansowaną jest jej
zgodność z zakresem doradztwa oferowanego w ramach projektu.
5. W przypadku usługi doradczej zaawansowanej, stosowane będą dodatkowo dwa kryteria akceptacji
zapotrzebowania na doradztwo: kolejność zgłoszenia zapotrzebowania oraz wartość dodana usługi.
Wartość dodana usługi rozumiana jest jako pozytywny wpływ na podjęcie decyzji o założeniu firmy przez
Uczestnika oraz na potencjał rozwojowy firmy założonej przez Uczestnika.
§ 6. Realizacja usługi doradczej
1. Realizacja usługi doradczej może rozpocząć się po uzyskaniu akceptacji zapotrzebowania na doradztwo.
2. Doradca uzgadnia z Uczestnikiem/-czką terminy spotkań związanych z realizowanymi usługami
doradczymi korzystając z preferowanych przez obie strony metod komunikacji.
3. Na prośbę Uczestnika/-czki lub Doradcy, Partner może uczestniczyć w spotkaniach realizowanych w
związku ze świadczoną usługą doradczą.
§ 7. Sprawozdawczość i ewaluacja
1. Podstawą rozliczenia wykonanych usług są:
 Miesięczna karta czasu pracy podpisana przez Doradcę (Załącznik 1c), oraz
 Rozliczenie godzin doradztwa, podpisane przez Uczestnika/-czkę:
- Załącznik 1a w celu rozliczenia usług doradztwa podstawowego, lub
- Załącznik 1b w celu rozliczenia usług doradztwa zaawansowanego.
2. Doradca zobowiązuje się przedstawiać wyżej wymienione dokumenty za dany miesiąc, najpóźniej do 5-go
dnia kolejnego miesiąca wraz z fakturą bądź prośbą o wystawienie rachunku.
3. Uczestnik/-czka zobowiązany/-ana jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych dotyczących usług
doradczych oferowanych w ramach Projektu.
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