Regulamin Programu Mentoringowego "Szczecin_Up!"
1. Celem Programu Mentoringowego "Szczecin_Up!", zwanego dalej programem jest tworzenie
odpowiednich warunków do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz wspieranie w realizacji oraz promocji
najlepszych startupów - nowych przedsiębiorstw stworzonych w celu poszukiwania
konkretnego modelu biznesowego - oferujących innowacyjne i kreatywne rozwiązania o
dużym potencjale komercyjnym i biznesowym.

2. Celami szczegółowymi programu są :
a. zwiększenie konkurencyjności Miasta Szczecin poprzez tworzenie przyjaznych
warunków dla rozwoju młodych firm i startupów;

b.

łączenie młodego biznesu różnych środowisk: naukowych, technologicznych,
kreatywnych oraz artystycznych;

c.

zaaranżowanie przestrzeni dla wymiany informacji pomiędzy młodym i dojrzałym
biznesem oraz stworzenie możliwości zdobycia kapitału na start lub rozwój firmy;

d. wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo- akademickiego
oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury i lokalnych elit;

e.

promowanie działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i
innowacyjnych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

3. Dzięki uczestnictwu w programie startupy mogą zyskać dostęp do wyspecjalizowanych usług
oraz wiedzy w zakresie prawa, dynamiki rozwoju, nowoczesnych narzędzi marketingu, sprzedaży,
zasad sukcesywnego rozwoju na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz pozyskiwania
niezbędnego kapitału.
4. Organizatorem programu jest właściwa jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Szczecin.

5. W programie mogą uczestniczyć:
1) osoby fizyczne lub osoby fizyczne zrzeszone w zespołach, którym odrębne przepisy
przyznają zdolność do czynności prawnych, realizujące pomysły na nowy produkt lub
usługę, technologię, które są możliwe do skomercjalizowania;

2) podmioty gospodarcze w dowolnej formie organizacyjnej, funkcjonujące na rynku i
prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 36 miesięcy, które zamierzają
rozwinąć nowy, innowacyjny (minimum na poziomie firmy) produkt, usługę lub
technologię.
6. W programie mogą aktywnie uczestniczyć lokalni liderzy, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie
oraz partnerzy biznesowi.

7. Osoby fizyczne lub podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 zakwalifikowane do programu
otrzymują możliwość:
a) indywidualnego mentoringu;
b) doradztwa prawnego, IPR ( prawa własności intelektulanej) lub branżowego;
c)

cyklu szkoleń;

d) prezentacji startupów;
e)

udziału w uroczystym wręczaniu nagród dla uczestników i wyróżnionych startupów;

f) pomocy w zbudowaniu modelu biznesowego w oparciu o zapotrzebowanie rynku.
8. Rekrutacja do programu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej programu: www.szczecin.eu/up
9. Program składa się z dwóch etapów:
1) etap 1- zakłada ocenę dokonywaną przez Organizatora programu formularzy zgłoszeniowych
wypełnionych na stronie internetowej programu i wybór nie więcej niż 20 startupów, które
zostaną zakwalfikowane do etapu 2 programu;

2)

etap 2- zakłada indywidualny mentoring, doradztwo oraz udział w szkoleniach (etap
właściwy).

9. Startupy uczestniczące w programie powinny realizować projekty:
1) w zakresie kluczowych sektorów branżowych dla Szczecina;
2)

kreatywne, innowacyjne oraz oryginalne;

3) realizowane przez osoby/ zespół posiadające do tego odpowiednie uprawnienia i kompetencje;
4)

zaawansowane w rozwoju.

10. Organizator programu zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitów osób, biorących udział w
szkoleniach oraz doradztwie, zakwalifikowanych do etapu 2 programu.
11. Uczestnicy programu zakwalifikowani do 2 etapu zobligowani są do minimum 80 % obecności
na szkoleniach, w których chęć udziału zadeklarowali w formularzu zgłoszeniowym do programu.
Brak wymaganej frekwencji na szkoleniu będzie rozumiany jako rezygnacja uczestnika z dalszego
udziału w programie.
12. Od decyzji Organizatora programu związanej z procesem rekrutacyjnym do programu, nie
przysługuje odwołanie.
13.W programie startupy mogą uczestniczyć tylko raz.
14. Wszelki kontakt z koordynatorami programu "Szczecin_Up!" należy kierować na adres
e-mail: startupy@miasto.szczecin.pl.
15.
W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje
Organizator programu.
16. Organizator programu zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu bez podania
przyczyn.

