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ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU MŚP 

w programie akceleracyjnym #StartUP Małopolska 

 

Niniejsze Zasady określają przebieg procesu rekrutacji i udziału mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw w programie akceleracyjnym #StartUP Małopolska. 

Program akceleracyjny #StartUP Małopolska jest realizowany w ramach projektu pn. 

„Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

Podstawowe informacje o programie akceleracyjnym #StartUP Małopolska 

� Program akceleracyjny #StartUP Małopolska, zwany dalej programem, jest cyklicznym 

programem realizowanym przez Województwo Małopolskie. Celem programu jest zdobycie 

przez małopolskich przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju nowych umiejętności  

i kompetencji, kluczowych dla rozwoju firmy, udostępniania nowych produktów i usług, 

wprowadzania ich na nowe rynki. Dzięki uczestnictwu w programie firmy uzyskają szerszy dostęp 

do wyspecjalizowanych usług, zdobędą wiedzę w zakresie wdrażania nowych modeli 

biznesowych odpowiednich do profilu przedsiębiorstwa, co wpłynie na przyspieszenie ich rozwoju. 

� Edycja #5 programu jest realizowana przez Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – 

Startup Academy na zlecenie Województwa Małopolskiego. 

� Działania w ramach edycji #5 programu będą realizowane od września 2019 r. do stycznia  

2020 r. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych działań w ramach programu będą 

każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej www.startup.malopolska.pl, ponieważ będą 

one konsultowane z uczestnikami programu. 

� W ramach programu zakwalifikowane firmy będą mogły skorzystać z następującego wsparcia: 

� Warsztaty poprzedzające działania akceleracyjne, które mają na celu poprawę zrozumienia 

procesów zachodzących w firmach. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, zwinnych metod 

planowania biznesowego uczestnicy zdefiniują kluczowe obszary działalności oraz procesy 

generowania kosztów i przychodów przez przedsiębiorstwa, przeanalizują także 

najważniejsze segmenty klientów. Efektem warsztatów będzie też wspólne wypracowanie 

zakresu warsztatów realizowanych w ramach 6-dniowego programu szkoleniowego. 

Warsztaty trwają 2 dni, ok. 9 godzin dziennie. 

� Intensywny program szkoleniowy dla firm (6 dni, ok. 9 godzin dziennie) w trzech 

kluczowych obszarach tematycznych: 

� Prezentacja pomysłów biznesowych i komunikacja – przygotowanie praktyczne firm  

do prowadzenia prezentacji, dzięki którym uzyskają one możliwość profesjonalnego 

przygotowania prezentacji swojej oferty i produktów, głównie pod kątem pozyskania 

nowych inwestorów, klientów, partnerów, udziału w międzynarodowych konkursach, 

� Marketing i promocja produktów/usług – wzmocnienie kompetencji firm w zakresie 

m.in. promocji produktów i usług wśród klientów, budowania marki, dopasowania narzędzi 

promocji do specyfiki produktów i usług, wykorzystania social media do promocji, 

prezentacji produktów pod kątem kampanii na platformach crowdfundingowych, 
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� Sprzedaż produktów/usług i rozwoju biznesu – wsparcie kompetencji firm w obszarach 

dot. budowania siatki klientów, sprzedaży swoich produktów i usług, dopasowaniu ich  

do potrzeb klientów, modelowania biznesowego, budowania zespołu. 

Intensywność każdego z trzech obszarów tematycznych będzie uzależniona od wyników 

warsztatów poprzedzających działania akceleracyjne, podczas których firmy zdefiniują te 

obszary, które z punktu widzenia ich działalności są szczególnie istotne. 

� Mentoring dla firm – średnio 10 godzin indywidualnej pracy z mentorem w obszarze 

merytorycznym zgodnym z zapotrzebowaniem firm, realizowany w dogodnej dla firmy formule 

– osobiście lub zdalnie. 

� Udział firm w wydarzeniach branżowych i startupowych odbywających się w Polsce (np. 

konferencjach, seminariach, spotkaniach warsztatowych itp.). W ramach programu firmy mogą 

wziąć udział w wybranych wydarzeniach odbywających się w okresie realizacji edycji #5 

programu. Szczegółowe zasady korzystania z tych działań określone zostały w dalszej części 

niniejszych Zasad. 

� Prezentacja swojej firmy podczas spotkania podsumowującego realizację programu 

akceleracyjnego. Dodatkowo wybrane firmy będą mieć możliwość zaprezentowania swojego 

biznesu podczas spotkań krakowskiej społeczności start-upowej.  

� Szczegółowe informacje o harmonogramie realizacji poszczególnych działań, a także  

o prowadzących i mentorach oraz wszelkie aktualności dostępne będą na stronie internetowej 

programu www.startup.malopolska.pl oraz przekazywane uczestnikom na adres e-mail wskazany 

w formularzu zgłoszeniowym.  

� Warsztaty oraz działania szkoleniowe będą realizowane w Krakowie. Szczegółowe dane dot. 

miejsca zostaną podane na stronie internetowej programu oraz zostaną przekazane uczestnikom 

na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

� Udział w programie jest bezpłatny. Wszystkim uczestnikom programu zapewniony zostanie dostęp 

do wykwalifikowanych ekspertów, materiały szkoleniowe, poczęstunek. Inne koszty związane  

z udziałem w programie, w tym np. koszty zakwaterowania czy transportu związane z udziałem  

w warsztatach i działaniach szkoleniowych (z zastrzeżeniem udziału w wydarzeniach branżowych  

i startupowych), uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

 

Kto może skorzystać z programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska? 

� Firmy z sektora MŚP, które: 

� prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje odzwierciedlenie 

w dokumentach rejestrowych firmy (np. wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego), 

� działają na rynku nie dłużej niż 24 m-ce * 

* tj. od daty rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorcę do dnia objęcia wsparciem w ramach projektu 

upłynęły nie więcej niż 24 m-ce, wyłączając jednak okresy zawieszenia działalności lub przerwy  

w prowadzeniu działalności gospodarczej, potwierdzone stosownymi dokumentami; przez dzień objęcia 

wsparciem rozumie się dzień udziału w pierwszej usłudze oferowanej w ramach projektu, np.  

w warsztatach. 

� W każdej edycji programu uczestniczyć może 5-8 firm, przy czym każda z firm może skierować  

do udziału 1-2 uczestników, co deklaruje na etapie rekrutacji. 

Z udziału w programie nie mogą korzystać firmy, które powstały z udziałem wsparcia w ramach 

Poddziałania 8.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
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2020 i są w okresie kwalifikowania się do tzw. wsparcia pomostowego, zgodnie z zapisami 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 dotyczącymi 8. Osi priorytetowej pn. „Rynek pracy”. 

O zakwalifikowaniu do udziału w programie zadecyduje proces rekrutacji. Szczegółowe informacje nt. 

rekrutacji zostały omówione w dalszej części niniejszych Zasad. 

Udział w programie akceleracyjnym będzie równoznaczny z udzieleniem zakwalifikowanym firmom 

pomocy de minimis. Dlatego też wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać firmy kwalifikujące się 

do uzyskania tej pomocy – pomoc de minimis może być udzielona firmie, jeżeli wartość tej pomocy 

brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę  

w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1), w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat 

podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku 

przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w sektorze drogowego transportu towarów – 

100 000 euro oraz spełnione są inne warunki określone w odrębnych przepisach prawa. 

Na etapie rekrutacji firma zobowiązana jest podać informacje nt. wielkości uzyskanej pomocy de 

minimis, a w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie złożyć „Formularz informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” wg obowiązującego wzoru przyjętego 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz 

z dokumentami potwierdzającymi wielkość otrzymanej pomocy we wskazanym powyżej okresie (jeśli 

dotyczy).  

 

Jak aplikować do edycji #5 programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska? 

� Rekrutacja do programu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej programu www.startup.malopolska.pl.  

Na etapie rekrutacji, poza wypełnieniem formularza, nie jest wymagane składanie żadnych 

dodatkowych dokumentów. 

� Rekrutacja do programu jest prowadzona w terminie od 2 września 2019 r. do 29 września  

2019 r. Województwo Małopolskie zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rekrutacji,  

o czym będzie informować każdorazowo na stronie internetowej programu. 

� Rekrutacja do programu obejmuje część formalną oraz merytoryczną, które będą prowadzone  

w oparciu o kryteria opisane w dalszej części Zasad.  

� Rekrutacja przedsiębiorców ma charakter otwarty, tzn. każdy zainteresowany przedsiębiorca 

spełniający kryteria formalne ma szanse zakwalifikowania się do programu. Proces rekrutacji jest 

prowadzony z uwzględnieniem zasad równości szans oraz niedyskryminacji, co oznacza, że  

na żadnym etapie realizacji programu nie będzie miała miejsce dyskryminacja uczestników  

ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie itp. 

� Firmy zakwalifikowane do udziału w programie zobowiązane będą do dostarczenia podpisanej 

papierowej wersji następujących dokumentów: 1) Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz  

z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych, 2) Formularza informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wielkość otrzymanej pomocy we wskazanym powyżej okresie (jeśli dotyczy). Wzory dokumentów 

stanowią odpowiednio załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszych Zasad, ponadto dostępne będą  

na stronie internetowej programu, zostaną także przekazane mailowo zakwalifikowanym firmom. 

� Udział w procesie rekrutacji jest równoznaczny z akceptacją zapisów niniejszych Zasad  

i załączników do nich. 
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� Wszelkie informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane aplikującym firmom na adres  

e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

 

Kryteria rekrutacji firm do edycji #5 programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska 

� Rekrutacja do programu obejmuje część formalną oraz część merytoryczną. 

� KRYTERIA OCENY FORMALNEJ – firmy ubiegające się o udział w programie muszą spełnić 

wszystkie poniższe kryteria formalne: 

Lp. Kryterium oceny formalnej 

1 Firma posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa 

2 

Firma działa na rynku nie dłużej niż 24 m-ce 

(co oznacza, że od daty rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorcę do dnia objęcia 

wsparciem w ramach projektu, upłynęły nie więcej niż 24 m-ce, wyłączając jednak okresy 

zawieszenia działalności lub przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, 

potwierdzone stosownymi dokumentami; przez dzień objęcia wsparciem rozumie się dzień 

udziału w pierwszej usłudze oferowanej w ramach projektu, np. w warsztatach) 

3 

Działalność firmy jest prowadzona na terenie województwa małopolskiego, co znajduje 

odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych firmy (np. wpisie do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego) 

4 

Firma nie powstała z udziałem wsparcia w ramach Poddziałania 8.3.1 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i nie znajduje się 

w okresie kwalifikowania się do tzw. wsparcia pomostowego, zgodnie z zapisami 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dotyczącymi 8. Osi priorytetowej pn. 

„Rynek pracy” 

� W rekrutacji do edycji #5 programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska nie mogą uczestniczyć 

firmy, które skorzystały ze wsparcia w ramach edycji #1, edycji #2, edycji #3 oraz edycji #4 

programu. 

� Ocena formalna jest przeprowadzana na podstawie informacji zawartych przez firmy w formularzu 

zgłoszeniowym na etapie rekrutacji oraz ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych firmy (np. 

KRS, CEIDG). Województwo Małopolskie zastrzega sobie możliwość zwrócenia się  

do aplikujących firm drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym  

o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w przypadku powstania wątpliwości bądź 

niejasności w zakresie spełniania któregokolwiek z ww. kryteriów. 

� Do oceny merytorycznej skierowane zostaną tylko zgłoszenia spełniające wszystkie ww. kryteria 

oceny formalnej. Aplikujące firmy zostaną poinformowane o wynikach oceny formalnej 

niezwłocznie po jej zakończeniu drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

� KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ – zgłoszenia firm ubiegających się o udział w programie 

oceniane będą wg poniższych kryteriów merytorycznych: 

Lp. Kryterium oceny merytorycznej Max punktacja 

1 

Firma prowadzi działalność w co najmniej jednej z trzech poniższych 

inteligentnych specjalizacji Małopolski: 

� technologie informacyjne i komunikacyjne, 
� nauki o życiu (life sciences), 
� przemysły kreatywne i czasu wolnego. 

5 pkt 
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2 
Charakterystyka produktu, nad którym pracuje firma oraz jego 

innowacyjność  
5 pkt 

3 Obecny model biznesowy firmy 3 pkt 

4 Obecny etap rozwoju projektu biznesowego 3 pkt 

5 Charakterystyka rynku i konkurencji 3 pkt 

6 Zespół tworzący firmę 3 pkt 

7 Plany rozwojowe firmy 3 pkt 

8 
Motywacja związana z udziałem w programie i oczekiwania w stosunku 
do programu 

5 pkt 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 30 pkt 

� Otrzymanie 0 pkt w poszczególnych kryteriach merytorycznych nie dyskwalifikuje firmy z udziału  

w programie, bowiem pod uwagę brana jest łączna liczba punktów uzyskanych na etapie oceny 

merytorycznej. 

� Oceny merytorycznej dokona Zespół rekrutacyjny składający się z ekspertów Instytutu Kreowania 

Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Startup Academy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego. Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje przedstawione przez 

aplikujące firmy w formularzu zgłoszeniowym, a także – jeśli na etapie oceny członkowie Zespołu 

dostrzegą taką konieczność – przeprowadzone zostaną dodatkowe rozmowy z aplikującymi 

firmami. O konieczności, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy aplikujące firmy zostaną 

poinformowane drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

� Do udziału w programie zakwalifikowane zostaną firmy, które uzyskają najwyższą liczbę punktów 

zgodnie z ww. kryteriami oceny merytorycznej i w największym stopniu potrzebują wsparcia, a ich 

udział w programie przyczyni się do rozwoju firmy. Aplikujące firmy zostaną poinformowane  

o wynikach przeprowadzonej oceny merytorycznej niezwłocznie po jej zakończeniu na adres  

e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Zakwalifikowanym firmom zostanie dodatkowo 

przedstawiony harmonogram organizacji warsztatów poprzedzających działania akceleracyjne. 

 

Zasady udziału i obowiązki firm w programie akceleracyjnym #StartUP Małopolska 

� Firmy zobowiązane są do aktywnego udziału w programie akceleracyjnym na zasadach 

określonych w niniejszych Zasadach oraz w załącznikach do tych Zasad. 

� Firmy zobowiązują się, że liczba osób wskazana w formularzu zgłoszeniowym uczestniczyć 

będzie we wszystkich warsztatach i szkoleniach zaplanowanych do realizacji w ramach 

programu akceleracyjnego, co zostanie potwierdzone podpisami na listach obecności. Powyższe 

oznacza, iż w przypadku zgłoszenia do udziału w programie dwóch osób z jednej firmy, obie te 

osoby uczestniczą razem we wszystkich warsztatach i szkoleniach, z zastrzeżeniem, że 

ewentualne nieobecności muszą być usprawiedliwione i zgłoszone organizatorom. 

� Udział firm w wydarzeniach branżowych i startupowych w Polsce, jako jednym z elementów 

programu, odbywa się na następujących zasadach: 

� Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Startup Academy przedstawi 

zrekrutowanym firmom propozycję wydarzeń, w których warto, aby dana firma wzięła udział. 

Firmy mogą także zgłaszać swoje propozycje. Firmy mogą wziąć udział w jednym wydarzeniu 

bądź większej liczbie wydarzeń, mając jednak na względzie maksymalną kwotę wsparcia  

na ten cel w ramach budżetu programu, o której mowa poniżej. Ostatecznej akceptacji 

wydarzeń dokonuje Województwo Małopolskie,  
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� w ramach programu pokryte zostaną koszty udziału firm w wydarzeniach branżowych  

i startupowych, tj. opłata konferencyjna / bilet na wydarzenie (jeśli wydarzenie jest odpłatne), 

dojazd (jeśli wydarzenie odbywa się poza Krakowem), zakwaterowanie (w przypadku 

wydarzeń trwających dłużej niż jeden dzień lub rozpoczynających się / kończących  

w godzinach uniemożliwiających dojazd / powrót w tym samym dniu). Koszty pokrywa Instytut 

Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Startup Academy, działając na zlecenie 

Województwa Małopolskiego,  

� maksymalna wartość wsparcia udziału jednej firmy w wydarzeniu / wydarzeniach w zakresie,  

o którym mowa powyżej, wynosi 1 500 zł brutto. Województwo Małopolskie zastrzega sobie 

prawo do zwiększenia wskazanej kwoty w uzasadnionych przypadkach, jednakże 

każdorazowo będzie to poddane analizie, w tym w zakresie dysponowania środkami 

finansowymi w ramach łącznej puli środków przeznaczonych na realizację tego działania  

w ramach danej edycji programu akceleracyjnego, 

� każdorazowo udział firmy w wydarzeniu / wydarzeniach podlega akceptacji ze strony 

Województwa Małopolskiego. Województwo zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody  

na udział danej firmy w wydarzeniu / wydarzeniach, jeśli będzie to posiadało odpowiednie 

uzasadnienie, m.in. w sytuacji, gdy firma nie będzie wykazywać się dużym zaangażowaniem  

w działania w ramach programu (np. na podstawie frekwencji na warsztatach). 

� Firmy zrekrutowane do programu zobowiązane są do dostarczenia podpisanych dokumentów 

wymaganych w procesie rekrutacyjnym przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego najpóźniej w pierwszym dniu warsztatów poprzedzających działania 

akceleracyjne. 

� Firmy zobowiązane są do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego bądź podmioty działające na jego zlecenie, 

służących pozyskaniu opinii nt. programu i jego efektów, a także – na bazie pozyskanych 

informacji – udoskonalaniu kolejnych edycji programu, jak również w badaniach prowadzonych 

przez inne podmioty jeśli badania te związane są z udziałem w projekcie.    

 

Dodatkowe informacje 

� Województwo Małopolskie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych 

Zasadach. Każdorazowo aktualizacje dokumentu będą zamieszczane na stronie internetowej 

programu www.startup.malopolska.pl. 

� Od informacji o wynikach oceny formalnej i merytorycznej, związanej z procesem rekrutacyjnym, 

nie przysługuje odwołanie. 

� Informacji nt. programu akceleracyjnego oraz zasad rekrutacji udzielają telefonicznie i mailowo: 

� ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: 

Pani Małgorzata Kwiecień 

tel. 012 63 03 475 

e-mail: malgorzata.kwiecien@umwm.malopolska.pl  

� ze strony Instytutu Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Startup Academy: 

Pani Karolina Piotrowska 

tel. 690 005 442 

e-mail: karolina@startupacademy.pl  


