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REGULAMIN PROGRAMU STARTUP SCHOOL I 

W RAMACH PROGRAMU MOLYBDENUM 

 

Słownik pojęć i skrótów użytych w Regulaminie Startup School I: 

1) MOLYBDENUM STARTUP SCHOOL (dalej „program MOLYBDENUM”) – program 

stanowiący element realizacji zadań projektu IDUB w zakresie zwiększenia transferu wiedzy 

i technologii w ramach Działania V.5. (Działania zwiększające efektywność transferu 

technologii); 

2) Centrum Transferu Wiedzy i Technologii – jednostka administracyjna Politechniki Gdańskiej, 

organizator Szkoły Startup (dalej „Organizator”); 

3) program Startup School I – cykliczny program warsztatowo-szkoleniowy (dalej „Program”) 

ukierunkowany na wypracowanie wartościowego modelu biznesowego opartego na 

pomysłach innowacyjnych produktów lub usług jego uczestników; 

4) harmonogram – terminarz szkoleń wraz z programem zajęć w ramach danej edycji Programu; 

5) kandydat – student, doktorant, pracownik lub absolwent Politechniki Gdańskiej, ubiegający się 

o udział w Programie; 

6) zespół kandydatów – zespół od 1 do 4 kandydatów aplikujący do danej edycji Programu; 

7) uczestnik – osoba przyjęta do udziału w danej edycji Programu w ramach zespołu 

uczestników; 

8) zespół uczestników – zespół kandydatów, który został zakwalifikowany do danej edycji 

Programu;  

9) Lider – osoba reprezentująca zespół kandydatów lub zespół uczestników, przewidziana do 

kontaktu z Organizatorem i innymi osobami wskazanymi przez niego do kontaktu w ramach 

danej edycji Programu; 

10) formularz wniosku – elektroniczny formularz wniosku o udział w Programie; 

11) oświadczenie zespołu kandydatów – pisemne oświadczenie podpisane przez wszystkich 

kandydatów tworzących dany zespół; 

12) komisja konkursowa – komisja oceniająca wnioski o udział w Programie, ustalająca listę 

rankingową zespołów kandydatów; 

13) trener – osoba prowadząca zajęcia szkoleniowo-warsztatowe w danej edycji Programu; 

14) mentor – przedstawiciel biznesu posiadający wiedzę oraz know-how z zakresu działania 

branży właściwej dla danego zespołu uczestników;  

15) ekspert – osoba świadcząca profesjonalne usługi doradcze, np. prawnik lub rzecznik 

patentowy; 

16) model biznesowy – model komercjalizacji rozwiązań opartych na pomysłach uczestników 

opracowany w ramach Programu; 

17) Demo Day – wydarzenie, podczas którego zespoły uczestników prezentują swoje modele 

biznesowe. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji i uczestnictwa w Programie. 

2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Organizator.  

 

§ 2. KRYTERIA NABORU I TRYB REKRUTACJI 

1. Udział w Programie jest bezpłatny. 

2. Kandydatem może być wyłącznie osoba, która nie brała udziału w żadnej z wcześniejszych edycji 

Programu. 

3. Uczestnik Programu nie może być beneficjentem pomocy publicznej.  

4. Udział studentów, doktorantów pracowników lub absolwentów Politechniki Gdańskiej w zespole 
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kandydatów nie może być mniejszy niż 50%; Liderem może być student, doktorant, pracownik lub 

absolwent Politechniki Gdańskiej. 

5. Nabór do danej edycji Programu rozpoczyna się z chwilą zamieszczenia ogłoszenia na stronie 

Organizatora i trwa do dnia wskazanego w ogłoszeniu. 

6. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. 5, określa w szczególności: 

1) datę rozpoczęcia i zakończenia naboru do danej edycji Programu, 

2) maksymalną liczbę zespołów uczestników oraz maksymalną liczbę uczestników 

przewidzianych do udziału w danej edycji Programu,  

3) harmonogram realizacji danej edycji Programu, 

4) formularz wniosku, 

5) wzór sprawozdania końcowego. 

7. Formularz wniosku powinien być wypełniony przez Lidera w sposób zgodny z ogłoszeniem. 

8. Wniosek konkursowy należy złożyć przed upływem terminu podanego w ogłoszeniu.  

9. Złożenie wniosku o udział w Programie oznacza akceptację: 

1) regulaminu programu MOLYBDENUM, dostępnego na stronie internetowej Uczelni 

Badawczej pod adresem: https://pg.edu.pl/badawcza/programy/programy-idub, 

2) regulaminu Programu. 

10. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie wnioski kompletne i poprawnie wypełnione. 

11. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu uczestników do udziału w Programie podejmuje rektor.  

12. O wynikach rekrutacji Organizator informuje Liderów. 

13. Liderzy zespołów uczestników obowiązani są do: 

1) dostarczenia do siedziby Organizatora, najpóźniej w dniu rozpoczęcia danej edycji Programu, 

wydruku wniosku o udział w Programie podpisanego przez wszystkich uczestników zespołu 

pod rygorem skreślenia zespołu z listy uczestników Programu,  

2) dostarczenia, na wezwanie Organizatora, potwierdzenia statusu studenta, doktoranta, 

pracownika lub absolwenta.  

14. Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz innych 

regulaminów Politechniki Gdańskiej. 

 

§ 3. ZASADY OCENY 

1. Ocena wniosków o udział w Programie odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie badane są 

kryteria formalne. W drugim etapie następuje ocena merytoryczna, która dotyczy wyłącznie 

wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. 

2. Ocenę formalną przeprowadza Organizator. Ocena ta obejmuje następujące kryteria:  

1) kompletność i prawidłowość wypełnienia formularza wniosku,  

2) kompletność i prawidłowość oświadczeń uczestników,  

3) spełnienie warunków uczestnictwa w Programie określonych w §2 ust. 2 i 3.  

3. W przypadku braków formalnych Organizator może wezwać Lidera do uzupełnienia wniosku. Lider 

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od Organizatora jest obowiązany 

uzupełnić braki pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.  

4. W przypadku potrzeby wyjaśnienia wątpliwości Organizator za pomocą poczty elektronicznej 

przesyła do Lidera informację o trybie i formie oczekiwanych wyjaśnień. Lider jest obowiązany 

udzielić odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Organizatora pod 

rygorem odrzucenia zgłoszenia.  

5. Kryteria oceny merytorycznej przedstawia poniższa tabela:  

Opis zaspokajanej potrzeby lub problemu rozwiązywanego przez 

zgłaszany pomysł 
od 0 pkt. do 4 pkt. 

Identyfikacja potencjalnych beneficjentów pomysłu od 0 pkt. do 4 pkt. 

https://pg.edu.pl/badawcza/programy/programy-idub
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Opis konkurencji, jej rozwiązań oraz przewag pomysłów zespołu 

kandydatów na tymi rozwiązaniami 
od 0 pkt. do 4 pkt. 

Czy pomysł jest oparty na wynalazku pracowników PG? 
0 pkt. – Nie 

3 pkt. – Tak 

6. Komisja konkursowa tworzy listę rankingową zespołów kandydatów na podstawie liczby zdobytych 

punktów zgodnie z podanymi powyżej kryteriami merytorycznymi. W przypadku tej samej liczby 

punktów o kolejności decyduje data złożenia wniosku. 

7. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków przekracza trzykrotność maksymalnej liczby 

zespołów, o której mowa w § 2 ust. 6, nabór zostaje zamknięty. 

8. Rektor może anulować daną edycję Programu w przypadku niewystarczającej liczby zespołów z 

pozytywną oceną merytoryczną.  

 

§ 5. REALIZACJA PROGRAMU 

1. W ramach Programu zespoły uczestników uzyskują opiekę trenerów oraz wsparcie mentorów 

i ekspertów.  

2. Harmonogram danej edycji Programu jest udostępniany zespołom uczestników poprzez stronę 

Organizatora nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem zajęć.  

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest w terminach uzgadnianych pomiędzy zespołami 

uczestników a mentorami i ekspertami. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 6.  

5. Uczestnicy mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich działaniach w ramach Programu. 

6. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Programie wymagane jest złożenie pisemnego 

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  

7. Jeśli rezygnacja nastąpiła z przyczyn leżących po stronie uczestnika, traci on prawo do udziału 

w kolejnych edycjach Programu i innych przedsięwzięć w ramach programu MOLYBDENUM.  

8. Warunkiem pozytywnego ukończenia Programu przez uczestnika jest: 

1) udział w co najmniej 70% zajęć w ramach Programu,  

2) udział w konsultacjach specjalistycznych z mentorami i ekspertami,  

3) udział w przygotowaniu prezentacji wyników pracy w formie ustalonej z trenerem oraz jej 

przedstawienie podczas Demo Day,  

4) złożenie przez Lidera sprawozdania końcowego przygotowanego zgodnie ze wzorem 

określonym w § 2 ust. 6 w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od daty zakończenia danej 

edycji Programu.  

9. W przypadku ukończenia Programu z wynikiem negatywnym uczestnik traci prawo do udziału 

w kolejnych edycjach Programu i innych przedsięwzięciach w ramach programu MOLYBDENUM 

 

§ 6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

1. Uczestnicy zobowiązują się do poszanowania praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych 

innych osób, w szczególności praw członków innych zespołów uczestników i ponoszą pełną 

odpowiedzialność za ewentualne ich naruszenie. 

2. Politechnika Gdańska w żaden sposób nie odpowiada za wykorzystanie własności intelektualnej 

innych osób przez członków zespołów uczestników, w szczególności przy realizacji zadań danej 

edycji Programu. 

3. Zespoły uczestników zachowują prawa własności intelektualnej do wyników prac, które wytworzyły 

w trakcie Programu, w szczególności do swobodnego dysponowania nimi i ich zbywania. 

4. Uczestnicy są obowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat pomysłów 

i modeli biznesowych innych uczestników.  
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§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez prorektora ds. 

umiędzynarodowienia i innowacji.  

2. Uczestnicy, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu, mogą zostać wykluczeni 

z udziału w Programie. 

3. Program nie gwarantuje uczestnikom pozyskania inwestora, ani środków finansowych na dalszy 

rozwój. 


