
Fundacji Rozwoju Lokalnego 

Regulamin programu „Biznes Akcelerator” 

 

 

§ 1. 

  

1. Program „Biznes Akcelerator”, zwany dalej Programem, został powołany do realizacji 

celów statutowych Fundacji Rozwoju Lokalnego, określonych w Statucie. 

 

2. Fundacja Rozwoju Lokalnego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona na czas 

nieokreślony przez Karolinę Majewską zwaną dalej "Fundatorem" , aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Urbanika w Kancelarii 

Notarialnej w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 19/Ip, Repertorium A nr 7782/2009, 

działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. 

Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. Terenem 

działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2. 

Uczestnicy Programu 

Program kierowany jest do przedsiębiorców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu woj. 

Śląskiego. 

 

§ 3. 

Realizowane zadania 

W ramach Programu realizowane będą następujące zadania: 

1. Szkolenia, treningi, seminaria 

2. Doradztwo  

3. Działania promocyjne  

4. Inne, w ramach działań statutowych Fundacji 

 



§ 4. 

Warunki udziału w Programie 

 

1. Zgłoszenie 

W celu przystąpienia do Programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy określający 

formę wsparcia, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Formularz jest dostępny na stronie www Fundacji fundacjarozwojuregionalnego.edu.pl oraz 

do pobrania w siedzibie Fundacji.  

Podpisany Formularz należy przesłać na adres email: 

szkolenia@fundacjarozwojuregionalneg.edu.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Fundacji: 

Jaworzno, ul. Wschodnia 6 

  

2. Zatwierdzenie  

W ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia Formularz zostanie poddany weryfikacji Zarządu. 

Informacja o negatywnej decyzji przekazywana będzie drogą mailową, na adres wskazany w 

Formularzu. 

 

3. Podpisanie porozumienia  

W wyniku pozytywnej decyzji podpisane zostanie porozumienie współpracy obejmujące 

minimum zakres oraz terminy dotyczące udziału w Programie.  

Porozumienie może zostać rozwiązane na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, które uniemożliwiają realizację działań wykazanych w Porozumieniu. 

 

4. Odpłatność 

Współpraca w ramach Programu jest co do zasady nieodpłatna. Ewentualne koszty, którymi 

obarczony może zostać uczestnik programu mogą wynikać z działań dodatkowych i będą 

wskazane w podpisanym Porozumieniu, jak np.: przygotowanie materiałów graficznych na 

potrzeby działań promocyjnych, koszty dojazdu i zakwaterowania, inne. 

5. Materiały 

5.1. W ramach działań promocyjnych po stronie Uczestnika pozostaje przygotowanie 

oraz dostarczenie materiałów promocyjnych ujętych w porozumieniu wg 
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wytycznych Organizatora tj Fundacji Rozwoju Regionalnego. Dotyczy to w 

szczególności materiałów prasowych i reklamowych. 

5.2. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do 

wykorzystywanych w przekazanych materiałach treści, znaków graficznych, zdjęć, 

haseł reklamowych itd. Jednocześnie Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za 

przekazane materiały,  w szczególności odpowiedzialności za naruszenie praw 

autorskich osób trzecich. 

 

6. Zastrzeżenia 

Fundacja zastrzega sobie prawo do:  

a) przesunięcia terminów realizowanych działań w przypadku niewywiązania się 

Uczestnika z terminów wynikających z podpisanego porozumienia. 

b) odmowy lub wstrzymania realizacji działań, w szczególności promocyjnych, jeżeli 

zachodzi podejrzenie że mogę być sprzeczne z prawem, naruszać normy etyczne 

czy zasady współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich; a 

także mogą naruszyć wizerunek lub istotne interesy Fundacji oraz firm i instytucji 

powiązanych.  

c) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z 

Porozumienia, jeżeli to następstwem zdarzeń niezależnych od niej. 

d) wykorzystania danych, logotypów oraz materiałów promocyjnych do celów 

marketingowych Fundacji.  

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018r. 

2. Dopuszcza się prawo do zmian w Regulaminie.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 



Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Data 

 

Dane uczestnika 

Nazwa  

Dane teleadresowe  

Nip  

Osoba do kontaktu  

 

Forma współpracy 

 Szczegóły / nazwa / terminy 

Szkolenia, treningi, 

seminaria 
 

Doradztwo  

Promocja  

Inne  

 

Uwagi 

 

 

 

………………………………….. ………………………………….. 

Fundacja Rozwoju Lokalnego Uczestnik 



Załącznik 2 

Porozumienie Współpracy 

 

Porozumienie współpracy zawarte w……………………… w dniu …..................  

 

pomiędzy: 

Fundacją Rozwoju Lokalnego, zwaną dalej Fundacją, reprezentowaną przez:  
1.…………………………………………………………………………………………………………………….. 
mającym siedzibę w ……………………………………………………………………………………………… 
NIP: ………… REGON: …….., 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Uczestnikiem”, reprezentowanym(ą) przez: 
1........................................................................................................................................................  
NIP:……………………….REGON:……………………. 
 
zwanymi dalej „Stronami Umowy”. 
 
Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 
 
 

1. W ramach niniejszego porozumienia Uczestnik przystępuje do Programu „Akcelerator 
Biznesu” realizowanego przez Fundację Rozwoju Regionalengo. 

2. Ustalono następujący zakres współpracy: 
a)  

3. W ramach współpracy Uczestnik zobowiązuje się do przekazania następujących 
materiałów/danych we wskazanych terminach: 
a) 

4. W ramach współpracy Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia we własnym zakresie 
następujących kosztów związanych z realizacją wskazanych w pkt.1 działań: 
a)  

5. Porozumienie traci ważność z dniem: 
6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działanie firm współpracujących, podwykonawców 

i osób trzecich. 
7. Porozumienie może zostać rozwiązane na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, które uniemożliwiają realizację działań wykazanych w Porozumieniu. 
8. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 

stron.  
 
 

 
………………………………….. ………………………………….. 

Fundacja Rozwoju Lokalnego Uczestnik 

 


