REGULAMIN PROGRAMU AKCELERACYJNEGO TAURON PROGRES

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Celem Programu Akceleracyjnego TAURON Progres jest poszukiwanie, kreowanie
i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań, odpowiadających na wyzwania wynikające
z panujących megatrendów w gospodarce, społeczeństwie, a w szczególności w branży
energetycznej oraz zmapowane m.in. w Strategicznej Agendzie Badawczej TAURON.

2.

Nazwa Programu, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie, treści w nim
zamieszczane oraz baza danych podlegają ochronie prawnej, w szczególności w oparciu
o przepisy prawa autorskiego oraz własności przemysłowej.

§2 DEFINICJE
1. Akceleracja – faza w Programie, realizowana w uzgodnionym z Uczestnikiem okresie, w trakcie
którego Uczestnik wraz z przedstawicielami Organizatora i Spółki Grupy TAURON prowadzą
prace (w szczególności badania aplikacyjne, prace rozwojowe) w ramach Projektu
Pilotażowego w trybie iteracyjnym, celem rozwoju Rozwiązania oraz analizują wyniki tych prac;
2. Aplikujący (Startup) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniająca warunki
uczestnictwa, o których mowa w § 3 Regulaminu oraz która:


nie później niż na dzień podpisania Umowy akceleracyjnej będzie prowadzić działalność
gospodarczą w formie odpowiednio jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki
kapitałowej lub spółki osobowej;



prowadzi działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 5 lat (okres prowadzenia
działalności liczony jest od daty rejestracji w KRS lub daty rozpoczęcia prowadzenia
działalności wskazanej we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, dalej CEIDG);

składająca Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Programie oraz posiadająca prawo
do dysponowania Rozwiązaniem na cele realizacji prac przewidzianych w Akceleracji.
3. Formularz zgłoszeniowy – formularz udostępniony na stronie www.progres.tauron.pl, którego
uzupełnienie i wysłanie do Organizatora warunkuje uczestnictwo w Programie;
4. Grupa TAURON - TAURON Polska Energia S.A., jej następcy prawni oraz wszelkie spółki zależne,
dominujące lub powiązane z TAURON Polska Energia S.A. (w rozumieniu stosowanych przez
TAURON Polska Energia S.A. przepisów o rachunkowości);
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5. Obszar zainteresowań – grupa obszarów wskazanych w dokumentach strategicznych Grupy
TAURON w tym w Strategicznej Agendzie Badawczej (SAB), w zakresie której Organizator
poszukuje

nowych

Rozwiązań

i

współpracuje

z Uczestnikami celem wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań;
6. Organizator – TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Piotra
Ściegiennego 3, 40–114 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562; REGON:
240524697; NIP: 9542583988; wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): 8.762.746.970
zł; Organizator jest uprawniony do współpracy z Zespołem Oceniającym na każdym etapie
realizacji Programu;
7. Prawa Własności intelektualnej – oznaczają prawa własności intelektualnej w rozumieniu
przepisu art. 2 pkt viii Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku, w szczególności dotyczące
powstania przedmiotów majątkowych praw autorskich (przykładowo oprogramowania),
baz danych lub dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego;
8. Program – program akceleracyjny pod nazwą Program Akceleracyjny TAURON Progres
organizowany przez TAURON Polska Energia S.A.;
9. Projekt Pilotażowy - projekt prowadzony przez Startup i Spółkę GT w ramach Akceleracji
w Programie, który

obejmuje

w

szczególności prace

o

charakterze

badawczym

lub rozwojowym, a jego realizację reguluje Umowa akceleracyjna.
10. Regulamin - niniejszy Regulamin Programu Akceleracyjnego TAURON Progres;
11. Rozwiązanie – oznacza innowacyjny pomysł, który może być urzeczywistniony w szczególności
w postaci produktu, usługi, technologii, będący przedmiotem zgłoszenia w Formularzu
zgłoszeniowym Startupu do Programu, odpowiadający na potrzeby Grupy TAURON,
w szczególności potrzeby określone w Strategicznej Agendzie Badawczej, którym Aplikujący
ma prawo dysponować na cele realizacji prac przewidzianych w ramach Akceleracji, oparty o:
a. autorskie technologie, urządzenia lub sposoby działania
lub
b. technologie, urządzenia lub sposoby działania dostępne na rynku od maksymalnie
5 lat,
który nie został jeszcze wprowadzony do oferty rynkowej Aplikującego i wymaga realizacji
dalszych prac przedwdrożeniowych (w szczególności takich jak test na bazie klientów, test
na infrastrukturze) dla osiągnięcia poziomu dojrzałości wymaganego do komercyjnego
wdrożenia na rynek. Ponadto Rozwiązanie musi spełniać przesłankę oryginalności
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i indywidualności działań twórczych Aplikującego oraz nie może naruszać autorskich praw
(w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich;
12. Spółki Grupy TAURON (Spółki GT) - spółki zależne, dominujące lub powiązane z TAURON
Polska Energia S.A., w szczególności spółki wykonujące na rzecz Uczestnika usługę
udostępnienia Zasobów w celu realizacji Projektu Pilotażowego i prac nad Rozwiązaniem
w ramach Akceleracji;
13. Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) - „mapa drogowa” w obszarze badań i rozwoju.
Dokument, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji w Grupie TAURON
poprzez projekty wewnętrzne oraz z udziałem partnerów biznesowych i środowiska
naukowego, a także wskutek współpracy z dostawcami technologii oraz know-how,
reprezentowanymi zarówno przez duże koncerny przemysłowe, jak również przez małe firmy
- głównie Startupy, dostępna na stronie www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje;
14. Uczestnik – Aplikujący, który uzyskał pozytywną rekomendację Zespołu Oceniającego
w sprawie uczestnictwa w Programie i który podpisał Umowę akceleracyjną;
15. Umowa akceleracyjna – umowa, której przedmiotem jest udział Uczestnika w Programie,
regulująca zasady współpracy (w szczególności prawa i obowiązki stron) służące wspólnej
realizacji celów określonych w przedmiotowej Umowie;
16. Umowa komercyjna – umowa będąca wynikiem pozytywnej decyzji Zespołu Oceniającego
po ukończeniu przez Uczestnika fazy Akceleracji, określająca przedmiot, zakres oraz inne
istotne warunki współpracy komercyjnej między Uczestnikiem, a Organizatorem lub Spółką
Grupy TAURON;
17. Zasoby – oznaczają zasoby ludzkie, wszelkie urządzenia, materiały, narzędzia, sprzęt,
pomieszczenia, infrastrukturę i budynki oraz Prawa Własności Intelektualnej, wykorzystywane
przez strony Umowy akceleracyjnej - wymagane do przeprowadzenia Akceleracji wybranego
Rozwiązania.
18. Zespół Oceniający – zespół wspomagający Organizatora, w skład którego wchodzą
pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy TAURON i Spółek Grupy TAURON

3

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PROGRAMU
1.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie (Aplikujący) zgłaszają swoje Rozwiązanie
poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego, opublikowanego na stronie
www.progres.tauron.pl.

2.

Do programu nie mogą zgłaszać się Pracownicy Spółek Grupy TAURON pozostający, na dzień
złożenia Formularza Zgłoszeniowego, w zatrudnieniu, oraz w okresie 1 roku po zakończeniu
zatrudnienia, oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca z którąś ze Spółek GT na podstawie umowy cywilnoprawnej (szczególnie
na podstawie umowy o dzieło, czy też umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny
pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające
we wspólnym gospodarstwie domowym.

3.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest uzupełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego
do Organizatora oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 5. Dokumenty są dostępne
na stronie internetowej wskazanej w ust. 1. Aplikujący/ Uczestnik jest zobowiązany
do aktualizacji podanych w zgłoszeniu danych niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni
po każdej ich zmianie.

4.

Aplikujący/ Uczestnik ma prawo wycofać swoje zgłoszenie na każdym etapie Programu,
z zastrzeżeniem konsekwencji przewidzianych w Umowie akceleracyjnej, o ile zostanie
zawarta.

5.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie oświadczenia przez Aplikującego:
a. o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień;
b. o zrzeczeniu się roszczeń wobec TAURON Polska Energia S.A. lub Spółek Grupy
TAURON związanych z faktem niepodjęcia współpracy, w szczególności nie zawarcia
Umowy akceleracyjnej lub Umowy komercyjnej;
c. o posiadaniu wyłącznych praw własności intelektualnej w rozumieniu przepisu art. 2
pkt viii) Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej,
sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku, do zgłoszonego przez niego
Rozwiązania oraz uprawnieniu do rozporządzania pełnią praw do niego (dopuszcza
się dysponowanie prawem współwłasności Rozwiązania), oraz że Rozwiązanie
jest wolne od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek
roszczenia podmiotu trzeciego;
d. o akceptacji zasad ponoszenia kosztów, dotyczących procesu aplikowania, oceny oraz
ewentualnej dalszej współpracy, w szczególności wynikających z § 3 ust. 8 i 9
niniejszego Regulaminu;
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e. o wyrażeniu zgody na umieszczenie i zachowanie danych dotyczących Rozwiązania
przekazanych Organizatorowi w bazie danych Startupów, prowadzonej przez TAURON
Polska Energia S.A.
f.

o niepozostawaniu w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenie,
umowa o dzieło i inne) z Organizatorem lub Spółką z Grupy TAURON w okresie 1 roku
poprzedzającego datę złożenia Formularza zgłoszeniowego;

g. o tym, że Rozwiązanie nie jest wynikiem wykonywania przez Aplikującego obowiązków
w ramach stosunku pracy łączącego go z Organizatorem, Spółką z Grupy TAURON
lub innym podmiotem gospodarczym, lub realizacja Rozwiązania nie została zlecona
przez pracodawcę Aplikującego – dla Aplikujących będących osobami fizycznymi.
6.

Program ma charakter ciągły. Termin rozpoczęcia naboru zgłoszeń to: 15.11.2021 r. O zmianie
Regulaminu, warunkach uczestnictwa, zaprzestaniu przyjmowania zgłoszeń lub o odwołaniu
Programu, Organizator poinformuje za pośrednictwem komunikatu, umieszczonego na stronie
wskazanej w ust. 1.

7.

Zmiana Regulaminu wiąże Aplikującego od momentu jej publikacji na stronie wskazanej
w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.

8.

Strony uregulują w Umowie akceleracyjnej postępowanie w przypadku zmiany treści
Regulaminu mającej wpływ na warunki realizacji zawartej Umowy akceleracyjnej,
w szczególności na prawa lub obowiązki stron.

9.

Zgłoszenie do Programu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem obowiązku ponoszenia przez
Aplikującego/Uczestnika kosztów przygotowania zgłoszenia, kosztów uczestnictwa w etapach
mających na celu selekcję Rozwiązań do Programu, kosztów wyjaśnień oraz kosztów negocjacji
warunków uczestnictwa w Programie przez Aplikującego lub Uczestnika.

10.

Zasady ponoszenia kosztów w ramach Akceleracji reguluje Umowa akceleracyjna.

11.

Zgłoszenie do Programu nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania Organizatora lub Spółek
Grupy TAURON do zawarcia jakiejkolwiek umowy w zakresie warunków akceleracji
lub wdrożenia Rozwiązania zgłoszonego przez Uczestnika, ani prowadzenia jakiegokolwiek
wspólnego przedsięwzięcia, w szczególności nie zobowiązuje Organizatora ani Spółek Grupy
TAURON do zawarcia Umowy akceleracyjnej lub Umowy komercyjnej, w związku z czym
Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

12.

Zgłoszenie Rozwiązania do Programu nie powoduje przejścia Praw Własności intelektualnej
należących do Aplikującego lub Uczestnika na Organizatora.

13.

Organizator zastrzega możliwość wykluczenia z Programu Uczestnika, który zgodnie
z powziętymi informacjami narusza postanowienia Regulaminu lub działa w sposób sprzeczny
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z prawem lub podane przez Aplikującego/Uczestnika informacje są sprzeczne ze stanem
prawnym lub stanem faktycznym. Zapisy § 4 ust. 4 stosuje się wprost.
14.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Organizatora lub Spółki
Grupy TAURON z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności ich dóbr osobistych lub Praw
Własności intelektualnej w związku z Rozwiązaniem, Uczestnik zobowiązuje się - jako
osoba/podmiot wyłącznie odpowiedzialny z tytułu ewentualnych roszczeń odszkodowawczych
osób trzecich – że zwolni Organizatora lub Spółki Grupy TAURON od tych roszczeń
w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo lub naprawi poniesione przez nich
szkody albo zrekompensuje wszelkie negatywne skutki wynikające w szczególności z działań
lub zaniechań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią
od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia, w tym pokryje wszelkie koszty
czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego, zabezpieczającego,
egzekucyjnego lub z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dotyczącego takich roszczeń,
a także kar administracyjnych.

15.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, w tym
za decyzje podejmowane przez osoby trzecie związane z Programem, w szczególności związane
z jego przebiegiem lub wynikami.

§4 ETAPY PROGRAMU I KRYTERIA OCENY
1. Program składa się z trzech etapów:
a) I etap - weryfikacja i wstępna ocena informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym
oraz danych przekazanych przez Aplikującego na podstawie odrębnego zapytania
Organizatora, zgodnie z postanowieniami ust. 5;
b) II etap – pogłębiona analiza i ocena danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym oraz
danych i informacji przekazanych przez Aplikującego na podstawie odrębnego zapytania
Organizatora, w formie indywidualnego spotkania z Aplikującym; decyzja Organizatora
o kwalifikacji Rozwiązania do etapu Akceleracji (etap III), zgodnie z postanowieniami
ust. 6;
c) III etap – podpisanie Umowy akceleracyjnej, przeprowadzenie fazy Akceleracji, analiza
i ocena wyników Akceleracji przez Organizatora w kontekście komercyjnej współpracy;
decyzja Organizatora o możliwości wprowadzenia Rozwiązania do wdrożenia i podjęcia
negocjacji w przedmiocie zawarcia Umowy komercyjnej bądź rezygnacji z dalszej realizacji
Programu, zgodnie z postanowieniami ust. 7.
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2.

Organizator oraz Zespół Oceniający dokonują oceny Rozwiązań na podstawie danych
otrzymanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz w trakcie kolejnych etapów, biorąc pod uwagę
następujące kryteria:
a. zgodność i dopasowanie Rozwiązania do kierunków rozwoju Grupy TAURON
w Obszarze zainteresowań, wskazanych m.in. w Strategicznej Agendzie Badawczej;
b. stopień innowacyjności Rozwiązania, biorąc pod uwagę w szczególności spełnienie
przesłanki oryginalności i indywidualności działań twórczych Aplikującego, o których
mowa w definicji Rozwiązania;
c. gotowość Rozwiązania do wdrożenia;
d. oczekiwane korzyści z wdrożenia Rozwiązania;
e. poziom spodziewanych kosztów związanych z wdrożeniem Rozwiązania;
f.

model biznesowy Rozwiązania;

g. doświadczenie i kompetencje zespołu Aplikującego;
h. powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa energetycznego
oraz przepisy dotyczące udzielania zamówień.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych,
administracyjnych, a także analitycznych w ramach realizacji Programu za pomocą
pracowników, współpracowników lub podwykonawców Organizatora i Spółek Grupy TAURON.
W ocenie danych o charakterze biznesowym, technologicznym – na każdym etapie - wspierają
Organizatora odpowiednio do charakteru Rozwiązania, pracownicy Spółek Grupy TAURON,
współpracownicy lub podwykonawcy Organizatora i Spółek Grupy TAURON wchodzący w skład
Zespołu Oceniającego.

4.

Aplikujący przystępując do negocjacji z Organizatorem lub Spółką Grupy TAURON wskazaną
przez Organizatora, zobowiązuje się do nie podejmowania lub zaniechania jednoczesnego
prowadzenia innych negocjacji lub kontaktów z podmiotami trzecimi, których przedmiotem
jest przeprowadzenie Akceleracji lub innych prac służących rozwojowi Rozwiązania.
W przypadku podjęcia przez Organizatora informacji o naruszeniu zasady powyższego zakazu
konkurencji

przez

Aplikującego/Uczestnika,

Organizator

może

wykluczyć

Aplikującego/Uczestnika z Programu.
5.

Czynności podejmowane w ramach I etapu:
a. W I etapie Organizator dokonuje oceny danych z Formularza zgłoszeniowego
pod względem formalnym oraz merytorycznym.
b. Aplikujący na wniosek Organizatora dostarcza dodatkowe dane, informacje dotyczące
Rozwiązania, które podlegają dalszej ocenie w ramach pierwszego etapu Programu.
Rodzaj i zakres dodatkowych danych, o dostarczenie których Organizator zwraca
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się w ramach I etapu, będą każdorazowo określane indywidualnie w stosunku
do Rozwiązania. O szczegółowych wymaganiach we wskazanym zakresie, Aplikujący
zostanie poinformowany za pomocą e-maila na adres wskazany w Formularzu
zgłoszeniowym. Organizator, dla zabezpieczenia interesów Aplikującego może na jego
wniosek zawrzeć umowę o zachowaniu poufności (NDA), której wzór zaproponuje
Organizator.
c. I etap prac kończy się decyzją Organizatora o kwalifikacji Rozwiązania do II etapu lub
decyzją o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu. Decyzja podjęta w I etapie
ma charakter ostateczny i nie rodzi dla Organizatora, ani Spółek Grupy TAURON
żadnych zobowiązań względem Aplikującego w kontekście dalszej współpracy.
d. O decyzji Aplikujący zostanie poinformowany za pomocą e-maila, który zostanie
wysłany na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym w terminie 15 dni roboczych
od daty otrzymania Aplikacji lub od daty otrzymania dodatkowych danych, o których
mowa w § 4 ust. 5 lit b.
6.

Czynności podejmowane w ramach II etapu:
a. Celem zabezpieczenia interesów Aplikującego, Organizatora lub Spółek Grupy
TAURON przed spotkaniem realizowanym w ramach II etapu Programu zawierana jest
umowa o zachowaniu poufności, według wzoru stosowanego przez Organizatora.
b. W II etapie Aplikujący prezentuje całościowo dane i informacje dotyczące Rozwiązania
na dedykowanym spotkaniu, po którym Organizator dokonuje analizy oraz oceny
Rozwiązania na podstawie zarówno dostarczonych i zaprezentowanych przez
Aplikującego danych, jak i w oparciu o wewnętrzne działania, których celem jest ocena
potencjału biznesowego, technologicznego Rozwiązania i możliwości zaangażowania
Zasobów.
c. Aplikujący zostanie poinformowany, za pomocą e-maila na adres wskazany
w Formularzu zgłoszeniowym, o szczegółowych wymaganiach dotyczących sposobu,
czasu i zakresu prezentacji Rozwiązania na dedykowanym spotkaniu.
d. II etap kończy się decyzją Organizatora o skierowaniu Rozwiązania do III etapu, czyli
do fazy Akceleracji lub decyzją o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu. Decyzja
podjęta w II etapie ma charakter ostateczny i nie rodzi dla Organizatora, ani Spółek
Grupy TAURON żadnych zobowiązań względem Aplikującego w kontekście dalszej
współpracy.
e. Aplikujący zostanie poinformowany o decyzji Organizatora (opisanej w punkcie
powyżej) w terminie do 10 dni roboczych od dnia dedykowanego spotkania, w formie
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e-maila na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Pozytywna decyzja stanowi
zaproszenie do negocjacji Umowy akceleracyjnej, a tym samym przejście do III etapu.
f.

Nieprzystąpienie przez Uczestnika do negocjacji z Organizatorem lub Spółką Grupy
TAURON wskazaną przez Organizatora w terminie 60 dni od daty doręczenia
Uczestnikowi decyzji o skierowaniu Rozwiązania do etapu III jest równoznaczne
z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

7.

Czynności podejmowane w ramach III etapu:
a. W ramach etapu III strony prowadzić będą negocjacje w przedmiocie zawarcia Umowy
akceleracyjnej. W Umowie akceleracyjnej strony określą wszelkie konieczne
uzgodnienia w kontekście prac w ramach Akceleracji, w szczególności:
i. zakres, warunki, harmonogram oraz wymagania dotyczące Zasobów;
ii. zobowiązanie

Uczestnika

do

niepodejmowania

innych

negocjacji

lub kontaktów zmierzających do negocjacji z podmiotami trzecimi w zakresie
Rozwiązania zgłoszonego do Programu oraz do odstąpienia od już
rozpoczętych negocjacji we wskazanym zakresie przez cały okres trwania
Rozwiązania, wliczając w to okres potrzebny do podjęcia przez Organizatora
decyzji, o którym mowa w ust. 7 lit. e.
iii. zasady finansowania prac Startupu, prowadzonych w Projekcie Pilotażowym
w ramach Akceleracji, którego wartość nie może przekroczyć kwoty
200 000,00 zł netto.
b. Umowa akceleracyjna będzie zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem
lub Spółką Grupy TAURON – wedle decyzji Organizatora.
W przypadku, gdy Aplikującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej, jest ona zobowiązana do rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej przed podpisaniem Umowy akceleracji, i posiadać wpis w odpowiednim
rejestrze, nie później niż na dzień jej zawierania, w formie:
i.

Jednoosobowej działalności gospodarczej (data rozpoczęcia prowadzenia
działalności wskazana w rejestrze CEIDG nie może być późniejsza niż data
zawarcia Umowy akceleracyjnej);

ii.

Spółki osobowej, która została założona wspólnie z innymi osobami
fizycznymi, będącymi współwłaścicielami Rozwiązania lub posiadającymi
Zasoby, które będą wykorzystywane w celu realizacji prac przewidzianych
w Akceleracji; Aplikujący wskazuje osoby wchodzące w skład zawiązanej
spółki osobowej w Formularzu zgłoszeniowym;
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iii.

Spółki kapitałowej tworzonej samodzielnie lub z innymi osobami fizycznymi
lub podmiotami, które są współwłaścicielami Rozwiązania lub posiadaczami
Zasobów, które będą wykorzystywane w celu realizacji prac przewidzianych
w

Akceleracji.

Aplikujący

współwłaścicielami

wskazuje

zawiązywanej

osoby

spółki

lub

podmioty

kapitałowej

w

będące

Formularzu

zgłoszeniowym.
Podpisanie umowy między Organizatorem lub Spółką Grupy TAURON a Uczestnikiem
powinno nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia negocjacji.
Termin ten może zostać wydłużony przez Organizatora. Etap III może zakończyć
się bez podpisania Umowy akceleracyjnej i wówczas żadne dalsze prace z Uczestnikiem
nie są podejmowane.
c. Podpisanie Umowy akceleracyjnej warunkuje możliwość podjęcia dalszych prac przez
Uczestnika w ramach etapu III.
d. W III etapie Uczestnik prowadzi prace w Projekcie Pilotażowym celem
rozwoju/przetestowania Rozwiązania. Organizator analizuje i ocenia bieżące wyniki
prac przeprowadzonych w ramach poszczególnych iteracji fazy, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w Umowie akceleracyjnej oraz dokonuje kompleksowej analizy i oceny
Rozwiązania po zakończeniu całości prac przewidzianych przedmiotową umową.
e. Akceleracja i zarazem trzeci etap Programu kończy się decyzją Organizatora
o możliwości podjęcia z Uczestnikiem współpracy o charakterze komercyjnym przez
Organizatora

lub

Spółkę

Grupy

TAURON

wskazaną

przez

Organizatora,

lub odstąpieniem od dalszych działań. Organizator celem wyboru ścieżki współpracy
podejmuje

wewnętrzne

działania

analityczne

w kontekście koniecznych nakładów, zmian systemowych i strukturalnych
ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wewnętrznych Organizatora lub Spółki
Grupy TAURON. Z uwagi na złożoność działań, uzależnioną również od ocenianego
Rozwiązania, Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia przedmiotowej decyzji
w terminie do 3 m-cy od dnia uzyskania całościowych wyników prac
przeprowadzonych w fazie Akceleracji. O decyzji Uczestnik zostanie poinformowany
przez Organizatora w formie e-maila, na adres wskazany w Formularzu
zgłoszeniowym.
f.

Organizator lub Spółka Grupy TAURON może wystosować do Uczestnika zaproszenie
do negocjacji treści Umowy komercyjnej. Rozpoczęcie negocjacji będzie uzależnione
od zobowiązania Uczestnika do niepodejmowania innych negocjacji lub kontaktów
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zmierzających do negocjacji z podmiotami trzecimi w zakresie Rozwiązania
zgłoszonego do Programu.
g. Decyzja Organizatora o odstąpieniu od dalszych działań, o której mowa w pkt e.,
ma charakter ostateczny i nie rodzi dla Organizatora ani dla żadnej ze Spółek Grupy
TAURON żadnych zobowiązań względem Uczestnika w kontekście dalszej współpracy,
jak również nie powoduje powstania odpowiedzialności z tego tytułu po stronie
Organizatora lub Spółki Grupy TAURON.

§5 ZASADY POSTĘPOWANIA Z INFORMACJĄ POUFNĄ
1.

Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych otrzymanych
od Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym oraz wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
prac nad analizą Rozwiązania. Zachowanie tajemnicy dotyczy informacji otrzymanych przez
Organizatora na każdym etapie Programu, niezależnie od formy tej informacji oraz sposobu jej
przekazania.

2.

Organizator zobowiązuje się do nieprzekazywania tych informacji osobom trzecim bez zgody
Aplikującego i zobowiązania ich do zachowania poufności na podstawie stosownych umów
o zachowaniu poufności (NDA). Powyższe nie odnosi się do pracowników Organizatora oraz
Spółek Grupy TAURON oraz ekspertów świadczących na rzecz Organizatora lub Spółki Grupy
TAURON prace związane z funkcjonowaniem i realizacją Programu (członków Zespołu
Oceniającego).

3.

Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy informacji:
a. które są dostępne Organizatorowi przed ich ujawnieniem;
b. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem do zachowania poufności;
c. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia
takich informacji;
d. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
e. które stanowią informacje powszechnie znane.

4. Aplikujący/Uczestnik i osoby współpracujące z Aplikującym/ Uczestnikiem zobowiązują się
do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych przez Organizatora/Spółki Grupy TAURON,
współpracowników Organizatora i Spółek Grupy TAURON w trakcie trwania Programu.
Organizator może przekazać informacje poufne konieczne dla prawidłowego przebiegu prac
w ramach etapów Programu po uprzednim zawarciu z Aplikującym lub Uczestnikiem umowy
o zachowaniu poufności (NDA), według wzoru stosowanego przez Organizatora.
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5. W przypadku nieskierowania zgłoszenia do II lub III etapu Programu, dokumenty oznaczone jako
tajemnica przedsiębiorstwa Aplikującego, znajdujące się w posiadaniu Organizatora, gdy
Aplikujący wycofał zgodę na zachowanie danych w bazie danych Startupów Organizatora,
podlegają zniszczeniu w terminie 60 dni kalendarzowych od daty podjęcia przedmiotowej decyzji
przez Organizatora. Na żądanie Uczestnika, Organizator przekaże protokół zniszczenia.
6. Na wniosek Aplikującego, złożony w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Aplikującego
informacji o nieskierowaniu zgłoszenia do II lub III etapu Programu, Organizator zwróci
dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa przekazane przez Aplikującego, a dane
w bazie danych Startupów, dotyczące Rozwiązania zostaną z niej usunięte.
7. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do dokumentów zawierających tajemnicę
przedsiębiorstwa Uczestnika po zakończeniu III etapu Programu.
8. Aplikujący/Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać żadnych informacji poufnych
w sposób mogący wyrządzić Organizatorowi lub Spółkom Grupy TAURON jakąkolwiek szkodę.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przystąpienie do niniejszego Programu wiąże się z koniecznością przekazania przez
Aplikującego/Uczestnika wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym danych osobowych,
w szczególności w celu realizacji działań w ramach etapów niniejszego Programu, które opisano
w § 4 niniejszego Regulaminu, na których przetwarzanie Aplikujący/Uczestnik, o ile jest osobą
fizyczną,

wyraża

zgodę

w

oświadczeniu

zawartym

w

Formularzu

zgłoszeniowym,

a jeśli reprezentuje osobę prawną jest zobowiązany do zapoznania się z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych.
2.

Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Organizatora danych osobowych osób,
o których mowa w ust. 1, oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
a. https://www.tauron.pl/rodo/kl-info-tpe-pa-tauron-progres
- dla Aplikującego/Uczestnika będącego osobą fizyczną;
b. https://www.tauron.pl/rodo/kl-info-tpe-aplikuj-pa-tauron-progres
- dla pracownika/współpracownika reprezentującego osobę prawną.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2021 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu bez podania przyczyny, co nie
stanowi zmiany Regulaminu; postanowienia § 5 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
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3. Zobowiązania Organizatora wynikające z Programu nie stanowią przyrzeczenia publicznego
w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
4. Niniejszy Program nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Oświadczenia Organizatora składane w treści niniejszego Regulaminu nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczenia ani wyłączenia przepisów powszechnie
obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku niezgodności któregokolwiek
postanowienia niniejszego Regulaminu z prawem, pozostałe postanowienia Regulaminu
pozostają w mocy.
7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinien być interpretowany.
Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania naboru, w szczególności w przypadku
wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki
przeprowadzenia naboru lub zdarzeń o charakterze siły wyższej. W takim przypadku
Aplikującemu nie przysługuje możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.
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