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Kraków, dnia 9 czerwca 2019 roku 
 

REGULAMIN 
 

UDZIAŁU W WYJEŹDZIE NETWORKINGOWO-STUDYJNYM DO TULUZY 
DLA OSÓB CHCĄCYCH ROZWIJAC SIĘ W SEKTORZE KOSMICZNYM 

 
PREAMBUŁA 

 
Zważywszy na to, że:  

 Krakowski Park Technologiczny sp. z o. o. (dalej również „KPT”) realizuje projekt „Toulouse 
Innovation Adventure” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków; 

 Wsparcie i aktywizacja wspieranie przedsiębiorczości oraz wspieranie wzrostu 
konkurencyjności i potencjału krakowskiego środowiska startupów należą do spektrum 
szczególnie istotnych celów Gminy Miejskiej Kraków oraz Krakowskiego Parku 
Technologicznego sp. z o.o.;  

 Transparentność w relacjach Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. ze środowiskiem 
biznesowym jest kluczowa w kontekście współpracy; 

 Idea naboru otwartego realizuje cele statutu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.; 
Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. zaprasza przedstawicieli sektora MŚP, środowiska 
start-up w tym osoby z branży IT, studentów kierunków technicznych chcących rozwijać się  
w sektorze kosmicznym do zgłaszania swoich kandydatur aby wziąć udział w zagranicznej 
wizycie networkingowo-studyjnej.  

 
CELE NABORU: 

1. Wspieranie przedsiębiorczości Krakowie. 
2. Podniesienie kompetencji oraz inspirowanie ludzi z krakowskiego środowiska startupowo-

spacetechowego w ramach wyjazdu studyjnego do Tuluzy – europejskiej „stolicy” branży 
kosmicznej, wraz z rozbudowanym programem wizyty. 

3. Rozbudowa networkingu przedstawicieli krakowskiego środowiska startupowo-spacetechowego 
poprzez spotkania z branżowymi partnerami biznesowymi z Tuluzy. 

4. Wzrost świadomości krakowskiego środowiska startupowo-spacetechowego w zakresie form 
współpracy międzynarodowej. 

 
WSPARCIE 

1. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. wesprze Uczestnika poprzez: 
1) przygotowanie i zapewnienie przejazdów, 
2) zapewnienie noclegów, 
3) ubezpieczenie, 
4) zapewnienie spotkań z przedstawicielami sektora kosmicznego i biznesu z Francji 

2. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. nie zapewnia i nie będzie pokrywał innych kosztów 
Uczestnika. 
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UCZESTNICY 
1. Ogłoszenie kieruje się do mieszkańców Gminy Kraków: przedstawicieli sektora MŚP, środowiska 

start-up w tym osoby z branży IT, studentów kierunków technicznych chcących rozwijać się  
w sektorze kosmicznym. 

2. Uczestnicy, którzy zostaną wybrani do udziału w wyjazdach, zobowiązani są do podpisania 
umowy, własnoręcznego podpisywania list obecności, do prowadzenia dokumentacji 
fotograficznej z wyjazdu oraz do sporządzenia sprawozdania z wyjazdu i udziału w wydarzeniu  
o tematyce kosmicznej, które odbędzie się w Krakowie w IV kwartale 2019.  

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Osoby zgłaszające, zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego online dostępnego 
http://bit.ly/tia19kpt 

 
 

SPRAWOZDANIE 
Uczestnicy, którzy zostaną wybrani do udziału w wyjeździe zobowiązani są do przedstawienia 
sprawozdania z wyjazdu w ciągu 7 dni  od jego zakończenia. Wzór dokumentów dostarczony zostanie 
przez KPT.  

 
PROCEDURA WYBORU UCZESTNIKÓW 

 
1. Nabór wniosków będzie trwał w okresie od 10  czerwca do 7 lipca 2019 r. KPT zastrzega sobie 

możliwość zmiany terminów rekrutacji bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu. 
2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić online. 
3. Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie maksymalnie 8 Uczestników, których zgłoszenia 

zostaną ocenione najwyżej. 
4. Do oceny merytorycznej są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne: 

Uczestnik projektu jest mieszkańcem Gminy Kraków i przedstawicielem sektora MŚP, środowiska 
start-up w tym z branży IT, studentem kierunku technicznego chcącym rozwijać się w sektorze 
kosmicznym. 

5. Oceny merytorycznej wniosków dokonywać będzie zespół Inkubatora Technologicznego KPT  
w składzie 2 osób.  

6. Wnioski będą oceniane, przez każdego z członków zespołu Inkubatora Technologicznego KPT, 
według następujących kryteriów merytorycznych: 

Kryteria o ceny merytorycznej 

1) Poziom znajomości języka angielskiego 
a. Podstawowy - 0 pkt. 
b. Średniozaawansowany -2 pkt. 
c. Zaawansowany- 4 pkt. 

2) Aktywność w sieciach współpracy (inkubatory, parki technologiczne, 
stowarzyszenia branżowe etc.) 

a. Tak – 3 pkt. 
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b. Nie – 0 pkt. 
3) Reprezentowane branże: 

a. SpaceTech – 6 pkt 
b. ICT- 4 pkt. 

4) Poziom zaawansowania rozwijanego pomysłu/produktu/usługi: 
a. Pomysł – 2 pkt 
b. MVP / prototype - 4 pkt 
c. Działające usługi/produkty – 5 pkt 
d. Są już płacący klienci -6 pkt 

 
7. Każdy z członków zespołu Inkubatora Technologicznego KPT będzie przyznawał punkty, o których 

mowa powyżej, samodzielnie, a które następnie ulegną zsumowaniu i podzieleniu przez liczbę 
osób oceniających. 

8. KPT zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji i oceny formularza zgłoszeniowego na 
podstawie dodatkowej rozmowy telefonicznej lub osobistej. 

9. Na tej podstawie sporządzona zostanie lista rankingowa w tym lista rezerwowa, na wypadek 
rezygnacji któregoś z uczestników. 

10. KPT będzie się kontaktował mailowo i telefonicznie z wybranymi Uczestnikami, którzy wypełnili 
formularze zgłoszeniowe, o których mowa w  pkt. 1, celem zaproszenia do udziału w wyjeździe. 

11. W przypadku, w którym Uczestnik złożył formularz zgłoszeniowy i został wybrany, a następnie nie 
weźmie udziału w wyjeździe, z przyczyn od niego zależnych, zobowiązany będzie do zwrotu KPT 
kosztów związanych z wykupionym noclegiem, przejazdem i ubezpieczeniem, w wysokości 
kosztów poniesionych przez KPT, w terminie 7 dni od daty dostarczenia wezwania do zapłaty. 

12. Decyzja zespołu Inkubatora Technologicznego dokonującego oceny i wyboru zgłoszenia, jest 
decyzją ostateczną w sprawie, a tym samym KPT nie prowadzi trybu odwoławczego. 

13. KPT będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). KPT jest administratorem zbioru danych 
osobowych i przetwarza dane osobowe w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego 
naboru. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe 
przetwarzane przez administratora oraz do ich poprawiania.  

14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 345 32 11 lub mailowo pod 
adresem lfrydrych@kpt.krakow.pl.  

 
Załączniki do Regulaminu:  
1. Wzór Umowy 
2. Sprawozdanie z wyjazdu   
 


