
Regulamin trzeciej edycji Konkursu na miejski start-up pn. „Kopalnia Start-upów"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator
Organizatorem Konkursu „Kopalnia Start-upów" (dalej „Konkurs") jest Miejski Inkubator 
Przedsiębiorczości Rawa.Ink, reprezentujący Miasto Katowice (dalej „Miasto"), adres do doręczeń: 
ul. Teatralna 17a, 40-003 Katowice.

2. Definicje
Start-up - to tymczasowa organizacja, która poszukuje rentownego, skalowalnego i powtarzalnego 
modelu biznesowego1.
Innowacj'a - to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, 
procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych.
TRL -  Technology Readiness Level -  metodologia mierzenia dojrzałości i gotowości produktu 
opracowana przez NASA w latach 70 - tych XX wieku. Rozwój mierzy się w 9 poziomach, gdzie: 
1 -  pomysł, 6 -  prototyp, 9 -  gotowy do obrotu komercyjnego produkt.

3. Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest zidentyfikowanie najlepszych podmiotów realizujących przedsięwzięcia typu 
start-up oraz promocja Miasta jako samorządu przyjaznego w budowaniu ekosystemu start-upowego 
i wspieraniu innowacji. Ponadto głównym celem Konkursu jest promocja i lokowanie Katowic jako 
miasta o wysokim potencjale gospodarczym i biznesowym, co przełożyć się ma na jego rozwój. Pozwoli 
on na koncentrację firm nowej gospodarki kreowanych zarówno przez rodzimy biznes jak 
i zewnętrznych inwestorów strategicznych. Zwiększy się również oferta atrakcyjnych miejsc pracy 
w mieście skierowanych m.in. do absolwentów szkół wyższych.
2. W czasie procesu konkursowego start-upy będą miały okazję pracować z mentorami i ekspertami, 
którzy są praktykami biznesu, przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, czy instytucji i organizacji 
wspierających start-upy.

4. Informacje na temat Konkursu
1. Na cele konkursowe zostanie stworzona dedykowana strona internetowa 
kopalniastartupow.katowice.eu, na której znajdować się będą wszelkie informacje dotyczące 
Konkursu.
2. Miasto zamieści na stronie internetowej Konkursu Regulamin, harmonogram oraz dokumenty 
programowe. Ponadto Regulamin będzie możliwy do wglądu w siedzibie Organizatora w godzinach 
pracy Urzędu Miasta Katowice.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Adresaci Konkursu
1. Adresatami Konkursu są przedsiębiorcy prowadzący działalność bądź mający siedzibę na terenie 
miasta Katowice, a którzy na dzień zgłoszenia do Konkursu prowadzą działalność nie dłużej niż 5 lat lub 
osoby fizyczne -  mieszkańcy Katowic, którzy mają stałe, bądź czasowe zameldowanie przez okres

1 Steve Blank, Podręcznik budowy startupu {w:} https://kms.org.pl/4-definicje-start-upu/
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minimum 2 lat, a którzy realizują innowacyjne przedsięwzięcia typu start-up, którzy dodatkowo 
spełniają jedno z następujących kryteriów:
a) Prowadzą działalność gospodarczą bądź mają siedzibę firmy na terenie miasta Katowice, w formie 

spółki cywilnej, spółki prawa handlowego, jednoosobowej działalności gospodarczej, a które 
w przypadku uzyskania tytułu Laureata zobowiążą się w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia 
Konkursu do zarejestrowania dodatkowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub 
przeniosą działalność pod adres Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach 
(ul. Teatralna 17a).

b) Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są mieszkańcami Katowic i mają 
stałe bądź czasowe zameldowanie przez okres minimum 2 lat, a które w przypadku uzyskania tytułu 
Laureata zobowiążą się do zarejestrowania działalności gospodarczej pod adresem Miejskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku 
zespołu składającego się z grupy osób fizycznych, minimum dwie (2) muszą spełniać warunki dot. 
zameldowania, a w przypadku zespołu składającego się z więcej niż dwóch osób, warunek meldunkowy 
musi spełnić więcej niż połowa osób wchodzących w skład zespołu.
2. Uczestnikiem mogą być podmioty określone w punkcie II.1.1, jedynie w przypadku, gdy prowadzą 
lub mają zamiar prowadzić działalność gospodarczą w całości lub w części na terenie miasta Katowice.
3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oświadczą, że na dzień przystąpienia do 
Konkursu nie zalegają z płatnościami wobec Miasta Katowice.
4. Definiują swój poziom gotowości technologicznej przedsięwzięcia pomiędzy poziomem koncepcji 
przedsięwzięcia (TRL 4) a stworzeniem pierwszej wersji produktu/usługi gotowej do wdrożenia lub 
demonstracji w warunkach rynkowych (TRL 7/8) zgodnie z przyjętymi zasadami definiowania 
poszczególnych poziomów TRL.
5. Uczestnikami mogą być ww. adresaci, którzy są wyłącznymi autorami pomysłu na start-up 
i posiadają do start-upu wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, a ich wykonanie 
nie naruszy praw osób trzecich. Uczestnikiem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. W przypadku grupy osób fizycznych pełną zdolność do czynności prawnych 
posiadać musi każda z osób wchodzących w skład danej grupy.
6. Wyłączeniu podlegają start-upy, w których członkami zarządu, akcjonariuszami, inwestorami są 
pracownicy Organizatora oraz spółek podległych Miasta Katowice, jak również Eksperci, Mentorzy oraz 
Jurorzy pracujący w procesie konkursowym.

2. Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Konkurs będzie przebiegał według harmonogramu znajdującego się na stronie internetowej 
Konkursu, zgodnie z etapami:

a) Nabór formularzy - uczestnicy Konkursu zgłaszają swoją kandydaturę poprzez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na dedykowanej stronie konkursowej, o której mowa w pkt. I.4 
niniejszego Regulaminu. Przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Uczestnik Konkursu 
potwierdza również spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie, w szczególności w pkt. 
II.1 Regulaminu. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b) Wstępna selekcja -  grono ekspertów wybierze maksymalnie 10 najlepszych projektów na 
podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych. Od decyzji grona eksperckiego nie 
przysługuje odwołanie.

c) Mentoring -  każdy ze start-upów, wybranych na etapie wstępnej selekcji, otrzyma pakiet 
wsparcia mentorów w postaci 10 godzin mentorskich przygotowujących do udziału w Demo 
day (finał), uwzględniające takie zagadnienia jak: zarządzanie, budowanie zespołów, 
budowanie wartości w swojej organizacji, kompetencje biznesowe oraz przygotowanie do 
pitch speecha.

d) Demo day (finał) -  każdy z 10 uczestników zaprezentuje swój pomysł w postaci pitch speech 
oraz sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) w reżimie czasowym 5 minut na pitchowanie oraz 10 minut 
na pytania od jurorów. Na podstawie prezentacji finałowej, rekomendacji ekspertów oraz



mentorów, wskazującej na postęp podczas akceleracji, Jurorzy wybiorą 3 laureatów. Od decyzji 
Jurorów nie przysługuje odwołanie

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w harmonogramie. O zmianach 
każdorazowo poinformuje uczestników w formie elektronicznej lub telefonicznej z wykorzystaniem 
danych kontaktowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym oraz przez dodanie stosownej 
informacji na stronie internetowej Konkursu.
4. Organizator będzie uprawniony do publikowania informacji o Laureatach Konkursu 
oraz realizowanych przez nich przedsięwzięciach typu start-up.
5. Laureaci będą zobowiązani do używania przez okres 2 lat (słownie: dwóch lat) logotypu Miasta 
Katowice oraz dedykowanego logotypu Konkursu w prezentacjach przygotowywanych na potrzeby 
pitch speech, rozmów z inwestorami, innych konkursów start-upowych oraz wydarzeń, podczas 
których będzie prezentowany projekt.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych etapów Konkursu w formie on-line, 
hybrydowej lub w siedzibie.

III. NAGRODY
1. Nagrody dla Laureatów

1. Prezydent Miasta Katowice, po rekomendacjach Jury Konkursu, przyzna 3 nagrody:
a) za I miejsce -  nagroda finansowa w wysokości 150 000 złotych brutto, w tym ekwiwalent 

dwuletniego wynajmu biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w wysokości 
36 000 zł brutto. Tym samym na rachunek wskazany przez Laureata zostanie wypłacona kwota 
114 000 zł brutto po potrąceniu kwoty podatku wymaganej przepisami prawa.

b) za II miejsce - nagroda finansowa w wysokości 100 000 złotych brutto, w tym ekwiwalent 
dwuletniego wynajmu biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w wysokości 
36 000 zł brutto. Tym samym na rachunek wskazany przez Laureata zostanie wypłacona kwota 
64 000 zł brutto po potrąceniu kwoty podatku wymaganej przepisami prawa.

c) za III miejsce - nagroda finansowa w wysokości 80 000 złotych brutto, w tym ekwiwalent 
dwuletniego wynajmu biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w wysokości 
36 000 zł brutto. Tym samym na rachunek wskazany przez Laureata zostanie wypłacona kwota 
44 000 zł brutto po potrąceniu kwoty podatku wymaganej przepisami prawa.

2. Laureaci Konkursu będą promowani w miejskich kanałach komunikacji, w tym na stronie 
internetowej Konkursu, w gazecie miejskiej i na wybranych profilach społecznościowych.
3. Laureaci będą mogli posługiwać się tytułem i znakiem graficznym Konkursu.
4. Laureaci są zobowiązani do podpisania umowy najmu biura w Miejskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach na okres 24 miesięcy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu oraz do nieprzyznania wszystkich 
nagród lub części nagród.

2. Wręczenie nagród
Wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio w dniu finału Konkursu. Finał oraz wręczenie nagród 
przyjmie formę: bezpośredniego spotkania w siedzibie Organizatora lub hybrydową (online + offline) 
lub odbędzie się w formie transmisji online. Finaliści Konkursu zostaną z wyprzedzeniem 
poinformowani o formie przeprowadzenia finału i wręczenia nagród oraz godzinie rozpoczęcia 
i ewentualnym miejscu.

3. Zasady i warunki przyznawania nagród
1. Płatnikiem nagrody pieniężnej jest Miasto Katowice.
2. Laureat Konkursu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie zobowiązany rozpoznać 
wartość nagrody jako przychód z tej działalności zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych [tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587].



3. W przypadku osób fizycznych będących Laureatami Konkursu Miasto Katowice przed wydaniem 
nagrody potrąci kwotę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą
0 podatku dochodowym od osób fizycznych [tj. Dz.U.2022 poz. 2647].
4. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy Laureata na podstawie protokołu jury 
oraz oświadczenia ze wskazanym rachunkiem bankowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu.
5. Wypłata nagrody jest uwarunkowana uruchomieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej 
zgodnie z pkt II.1 niniejszego Regulaminu.
6. Nagrody należy przeznaczyć na rozwój start-upu, przy czym Organizator może wymagać od start- 
upu, aby projekt był realizowany w Katowicach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo monitorowania przebiegu projektu, a w przypadku zaniechania 
deklarowanych działań w ramach projektu zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy najmu biura 
w Inkubatorze stanowiącym część Nagrody.
8. Nagrody ujęte w punkcie III.1.1. nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.
9. W przypadku rezygnacji przez Laureata z pakietu najmu biura w Inkubatorze stanowiącego część 
Nagrody, rezygnacja obejmuje również nagrodę pieniężną.
10. W przypadku przesłanek wskazujących, że Laureat nie korzysta z przestrzeni biurowej Organizator 
zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu biura. Taka sytuacja stanowić będzie o nie 
stosowaniu się przez Laureata do postanowień niniejszego Regulaminu i skutkować będzie zwrotem 
nagrody pieniężnej przez Laureata.

IV. JURY KONKURSU
W skład Jury Konkursu wchodzić będą praktycy biznesu, eksperci, przedstawiciele instytucji otoczenia 
biznesu. Skład osobowy Jury zostanie przedstawiony na stronie internetowej Konkursu.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Klauzula informacyjna dotycząca Uczestników Konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) -  zwanego dalej RODO -  informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą 

w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad miasta@katowice.eu
2) Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na podstawie 

udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę 
można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

9) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

10) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

mailto:urzad_miasta@katowice.eu
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2. Klauzula dla Laureata Konkursu w momencie odbierania nagrody
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) -  zwanego dalej RODO -  informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą 

w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad miasta@katowice.eu
2) Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odbioru nagrody w Konkursie na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do odbioru 
nagrody w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości odbioru 
nagrody.

9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, 
niezależne od jego woli, uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których nie można przewidzieć 
ani zapobiec ich wystąpieniu, szczególnie zdarzeń o charakterze siły wyżej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do zmiany zasad 
rekrutacji do Konkursu, w szczególności zmiany takie mogą objąć ilość Projektów zakwalifikowanych 
do Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od niego 
niezależnych np. awarii łączy internetowych, błędów w systemie Uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub 
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu.
5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu w stosunku do Organizatora na 
zasadach ogólnych. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Uczestnik może zostać wezwany 
do zwrotu przyznanej Nagrody. W sytuacji, w której Nagroda nie została przekazana, Organizator może 
wstrzymać jej przekazanie.
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji zamieszczonych 
w Formularzu zgłoszeniowym. W razie poświadczenia nieprawdy uczestnik zostanie zdyskwalifikowany 
i wydalony z udziału w Konkursie.
7. O nałożeniu sankcji oraz dyskwalifikacji udziału w Konkursie decyduje Organizator. Od jego decyzji 
nie można się odwołać.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
trzeciej edycji konkursu na miejski start-up
pn. „Kopalnia Start-upów"

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

I. Dane podmiotu 

Nazwa projektu:
Prowadzę działalność gospodarczą: TAK/NIE 
Imię:
Nazwisko:
Data założenia firmy (lub umowny czas startu Projektu bez własnej firmy)
Rola w projekcie:
Adres siedziby firmy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub w przypadku osób 
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej adres zamieszkania:
NIP firmy:
KRS/CEIDG:
Osoba do reprezentacji:
Osoba uprawniona do kontaktu (jeśli inna niż do reprezentacji):
Adres e-mail do kontaktu:
Telefon kontaktowy:
Strona www:
Media społecznościowe (opcjonalnie):

II. Opis projektu/przedsięwzięcia

1. Opis projektu (maksymalnie 3 000 znaków)

2. Na czym polega innowacyjność projektu? (maksymalnie 1 000 znaków)

3. Samoocena poziomu gotowości technologicznej TRL z uzasadnieniem.

Lista wyboru z poziomami oraz krótki opis działań w każdym poziomie.



4. Czy projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje Województwa Śląskiego lub Krajowe 
Inteligentne Specjalizacje? Jeśli tak, to które?

□  Województwa Śląskiego TAK/NIE (jeśli tak, jakie)......................................
□  Krajowe Inteligentne TAK/NIE (jeśli tak, jakie)......................................

5. Pitch deck jako załącznik w wersji pdf wg. wytycznych w pliku do pobrania (link).

Slajd 1 Nazwa start-upu
Slajd 2 Firma/ Zespół

• Jaka jest misja firmy/zespołu? Krótko opisz firmę/zespół i to czym się 
zajmuje.

Slajd 3 Problem i rozwiązanie

• Jaki problem mają klienci w obszarze, który podejmuje innowacja?
• Czy jest obecnie na rynku problem lub potrzeba, które nie są 

zaadresowane?
• Na czym polega unikalność sposobu w jaki prezentowana innowacja 

rozwiązuje problemy klientów?

Slajd 4 Wartość projektu (Value Proposition)

• Co projekt oferuje dla (przyszłych) klientów?
• Zdefiniuj i oceń konkretne korzyści jakie klienci otrzymają wybierając 

prezentowany produkt lub usługę?

Slajd 5 Możliwości i ryzyko rynkowe

• Jaki jest potencjał rynkowy (w tym określ czy jest on krajowy/ 
międzynarodowy)?

• Jak oceniana jest wielkość rynku docelowego i jaką jego część zamierza 
zdobyć nowy produkt /usługa?

• Wyjaśnij jak prezentowany produkt/usługa będzie odpowiadać na 
potrzeby rynku.

• Wskaż główne ryzyka związane z wprowadzeniem innowacji na rynek 
i jak planowane jest przeciwdziałanie im.

Slajd 6 Konkurencja

• Określ istniejącą konkurencję oraz to jak pozycjonuje się innowacja w 
porównaniu z nią?

• W jaki sposób prezentowane rozwiązanie wygra z konkurencją?

Slajd 7 Model biznesowy

• Jaki jest model biznesowy prezentowanego rozwiązania? W jaki sposób 
będzie ono generować przychody?



• Określ model przychodów, cennik, strukturę kosztów oraz kiedy 
planowane jest pojawienie się przychodów.

Slajd 8 Strategia komercjalizacji i działań marketingowych.

• Jaki jest plan dotarcia do partnerów wczesnowdrożeniowych 
/pierwszych klientów by wejść na rynek?

• Podaj przybliżoną ocenę momentu w którym innowacja będzie gotowa 
do wdrożenia na rynek (time to market), określ czy konieczne jest 
próbne wdrożenie na zasadzie pilotażu (proof o f concept).

Slajd 9 Prognozy finansowe

• Czy rozwiązanie jest już w sprzedaży ? Czy są już pierwsi klienci?
• Czy masz już plany/przewidywania dotyczące pozyskania inwestycji 

(np.: anioły biznesu, venture capitals, kapitał publiczny etc.)?
• Na co przeznaczone zostaną pieniądze otrzymane w ramach nagrody 

z konkursu?
• Podaj informacje dotyczące poziomu i rodzaju inwestycji, które udało 

się pozyskać do tej pory (jeśli takie istnieją)?

Slajd 10 Zespół

• Kluczowi członkowie zespołu (np.: założyciele, partnerzy, doradcy)?
• W jaki sposób przekonasz oceniających, że zespół posiada 

determinację, siłę i umiejętności by osiągnąć komercyjny sukces 
prezentowanej innowacji?

• Jakie są dotychczasowe sukcesy biznesowe zespołu (lub jego 
członków)?

Slajd 11 Podsumowanie

• Podsumowanie zamykające prezentację. Jakie chciałbyś zostawić 
ostatnie wrażenie?

KLAUZULA DO FORMULARZA
1. □  Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, w tym w zakresie klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
2. □  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału 

w Konkursie "Kopalnia Start-upów", zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -  RODO.

3. □  Potwierdzam spełnienie wszystkich kryteriów udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem 
Konkursu.

4. □Oświadczam, że w przypadku znalezienia się w gronie Laureatów konkursu przeniosę swoją 
działalność gospodarczą na okres dwóch lat do Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink zlokalizowanego przy ul. Teatralnej 17a w Katowicach.



5. dOświadczam, że w przypadku znalezienia się w gronie Laureatów konkursu zarejestruję 
swoją działalność gospodarczą na okres dwóch lat w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink zlokalizowanym przy ul. Teatralnej 17a w Katowicach.

6. dOświadczam, że zobowiązuję się do podpisania umowy najmu biura w Miejskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach na okres 24 miesięcy.

7. dOświadczam, że jako Laureat konkursu będę posługiwał się znakiem graficznym konkursu 
w materiałach przygotowywanych dla potencjalnych inwestorów, pitch speechach, 
wystąpieniach w innych konkursach start-upowych, wydarzeniach, podczas których będzie 
prezentowany projekt, przez okres 24 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu.

8. dOświadczam, że nie zalegam z płatnościami zobowiązań wobec Miasta Katowice. 
Oświadczam, że nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem sądu, w tym za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz 
korzystam z pełni praw publicznych.

d Akceptuję wszystkie powyższe

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym.



Załącznik nr 2 do Regulaminu
trzeciej edycji konkursu na miejski start-up
pn. „Kopalnia Start-upów"

OŚWIADCZENIE DLA ZWYCIĘZCY

Oświadczam, że:
□  prowadzę działalność gospodarczą pod firmą:

-  kwotę otrzymanej nagrody rozpoznam jako przychód z prowadzonej działalności zgodnie z ustawą 
o podatku dochodowym od osób prawnych [tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587].

□  nie prowadzę działalności gospodarczej 

Rachunek bankowy nr:

SW IFT:..................................................................IBA N :.................................

Część dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 

Dane osobowe

Nazwisko: ........................................................................................................
Imię: 1................................................................................................................
Data urodzenia:..............................................................................................
Nr PESEL.............................................

Adres zamieszkania:
Gmina .........................................................................
Powiat ....................................................................................
W ojewództwo..............................................................
U lica ..................................................... nr do m u..............nr lokalu .............
Kod pocztow y...................................M iejscowość.......................................
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania):
U lica..................................................... nr d o m u ..............nr lokalu .............
Kod pocztow y...................................M iejscowość.......................................

Dane Urzędu Skarbowego dla rozliczeń podatkowych.............................

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie oświadczam, że o każdej zmianie danych identyfikacyjnych i adresu zamieszkania poinformuję Urząd Miasta Katowice do 
31 grudnia roku podatkowego.

Katowice, dnia
Podpis podatnika


