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Regulamin naboru preinkubowanych  

 

§1 

1. Nabór preinkubowanych odbywa się w sposób ciągły zgodnie z § 6 Regulaminu preinkubacji i 

inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT stanowiącego załącznik do 

Uchwały nr 56 Senatu ZUT z dnia 30 czerwca 2014r. 

§2 

2. Preinkubowani wyłonieni w ramach naboru objęci zostaną pakietem wsparcia w zakresie 

preinkubacji, na który składa się wsparcie merytoryczne (m.in. możliwość korzystania z 

doradztwa i szkoleń) oraz infrastrukturalne i organizacyjne (udostępnienie powierzchni, w tym 

biurowych, komputerów przenośnych, itp.). 

3. Szczegółowy zakres świadczonego wsparcia określa Regulamin preinkubacji i inkubacji w 

Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT stanowiący załącznik do Uchwały nr 56 

Senatu ZUT z dnia 30 czerwca 2014r. 

§3 

Kryteria dostępu 

1. O wsparcie w zakresie preinkubacji mogą starać się osoby fizyczne zamierzające rozpocząć 

działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej. 

§4 

Procedura naboru do preinkubacji 

1. Kandydaci ubiegający się o możliwość preinkubacji składają wypełniony Formularz 

zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Formularz należy składać osobiście w siedzibie RCIiTT ZUT lub drogą elektroniczną na adres: 

innowacje@zut.edu.pl. 

3. W Formularzu zgłoszeniowym ocenie podlegać będą następujące opisy poszczególnych części 

merytorycznych, którym przyporządkowano określone maksymalne możliwe do zdobycia 

liczby punktów (maksymalna łączna suma punktów wynosi 30): 

- rodzaj działalności – 3 pkt 

- klienci – 4 pkt 

- konkurencja – 5 pkt 

- plan rozwoju – 7 pkt 

- planowane źródła finansowania – 4 pkt  

- aspekty innowacyjności/nowe technologie – 7 pkt 
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4. Członkowie komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora RCIiTT ZUT niezależnie oceniają 

złożone formularze zgodnie z punktacją określoną w ust. 3, przy czym ostateczna liczba 

punktów wyliczana jest wg średniej arytmetycznej wynikającej z ocen wszystkich członków 

Komisji, a uzyskanie : 

a) od 0 do 15 punktów oznacza, że kandydat nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem, 

b) od 16 do 30 punktów oznacza, że kandydat kwalifikuje się do objęcia wsparciem pod 

warunkiem dostępności wolnych miejsc w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości 

RCIiTT. 

5. Formularze zgłoszeniowe do preinkubacji oceniane są w terminie do 7 dni roboczych od daty 

ich wpłynięcia do RCIiTT ZUT. 

6. Powiadomienie o wynikach rekrutacji opublikowane zostanie na stronie internetowej RCIiTT 

ZUT po zakończeniu procedury wyboru przez komisję rekrutacyjną. 

7. Od decyzji komisji rekrutacyjnej odwołanie nie przysługuje. 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy kandydaci ubiegając się o udzielenie wsparcia jednocześnie akceptują postanowienia 

niniejszego regulaminu naboru, Regulaminu preinkubacji i inkubacji w Akademickim 

Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT oraz wzór obowiązującej umowy o preinkubację. 

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej RCIiTT. 

2. Preinkubowani wyłonieni w ramach naboru są zobowiązani do podpisania umowy w terminie 

do 7 dni od daty otrzymania wezwania drogą elektroniczną. W przypadku odstąpienia od 

podpisania umowy ze względów niezależnych od RCIiTT ZUT, osoba ubiegająca się o 

preinkubację zostanie wykluczona z ubiegania się o wsparcie na okres 2 lat od daty złożenia  

Formularza zgłoszeniowego.  

3. Kandydaci przystępujący do naboru wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez 

RCIiTT ZUT swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby procesu rekrutacji. 

4. RCIiTT ZUT zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie jego 

najnowszej wersji na stronie internetowej RCIiTT. Ewentualne zmienione zapisy obowiązują od 

chwili umieszczenia zaktualizowanego regulaminu na stronie internetowej RCIiTT. 


