Regulamin udziału w spotkaniach informacyjnych
„NCBR online”
§1
Definicje
Dla celów niniejszego regulaminu (dalej jako: „Regulamin”) przyjmuje się, że poniższe zwroty mają
następujące znaczenie:
1)
2)

3)

Organizator – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej także jako: „NCBR”).
Spotkanie – spotkanie informacyjne „NCBR online” organizowane przez Organizatora, którego
celem jest prezentacja oferty wsparcia przedsiębiorców w ramach m.in. Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (POIR) oraz zasad i korzyści płynących z udziału w konkursach NCBR.
Uczestnik – przedstawiciel przedsiębiorstw lub jednostek naukowych zainteresowanych udziałem
w konkursach ogłaszanych przez NCBR biorący udział w Spotkaniu.
§2
Postanowienia ogólne

1.
2.
3.
4.

Regulamin normuje zasady uczestnictwa w Spotkaniach.
Uczestnik zobowiązany jest przed wzięciem udziału w Spotkaniu zapoznać się z Regulaminem.
Rejestrując się na Spotkanie na zasadach określonych w §3 poniżej lub biorąc udział w Spotkaniu,
Uczestnik akceptuje Regulamin.
Każde Spotkanie swoim zakresem będzie obejmowało dwa poniższe moduły:
a) Moduł I:
 element informacyjny w ramach którego, Uczestnikom, zostaną przekazane ogólne,
aktualne informacje nt. oferty programowej NCBR, zasad aplikowania o środki i przebiegu
rozstrzygania konkursów, m.in. w ramach POIR, ze szczególnym uwzględnieniem
konkursu „Szybka Ścieżka”.
 element edukacyjny, w ramach, którego Uczestnicy zdobędą wiedzę i narzędzia niezbędne
do zaplanowania i realizacji projektu B+R, poznają praktyczne wskazówki dotyczące
wypełniania wniosku o dofinansowanie w konkursach, finansowanych m.in. z POIR,
ogłaszanych przez NCBR, a także dowiedzą się jakie są najczęściej popełniane błędy
podczas aplikowania;
b) Moduł II - spotkania indywidualne (w ramach tego modułu Uczestnicy będą mogli odbyć
rozmowę z przedstawicielami NCBR (w tym ekspertami naukowo-technologicznymi i
gospodarczo-biznesowymi) nt. pomysłów Uczestnika na działania z obszaru B+R, które

5.
6.

7.

mogłyby uzyskać dofinansowanie w konkursach NCBR). Jedno spotkanie indywidualne
Uczestnika z przedstawicielami NCBR potrwa maksymalnie 25 minut; spotkania indywidualne
mają na celu wydanie wstępnej opinii wskazującej mocne strony planowanego do złożenia
projektu B+R do NCBR.
Udział w Spotkaniach jest całkowicie bezpłatny. Terminy i miejsca poszczególnych Spotkań
dostępne są na stronie NCBRdlafirm.pl.
Spotkania organizowane w ramach „NCBR online” mają charakter wyłącznie informacyjny.
Organizator zastrzega, że informacje oraz inne opinie ekspertów - przedstawicieli NCBR uzyskane
w trakcie Spotkania mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, tj. nie mają charakteru
wiążącego, a spotkania indywidualne z ekspertami i informacje od nich uzyskane nie stanowią
oceny / elementów oceny wniosku, dokonywanej podczas postępowania konkursowego i nie
będą brane pod uwagę w jego trakcie.
Organizator nie wyraża zgody na rejestrację Spotkania na nośnikach cyfrowych przez Uczestników
lub osoby postronne (wyjątek stanowić będą przedstawiciele mediów, którzy mogą otrzymać
stosowną zgodę po uprzednim uzgodnieniu warunków i możliwości rejestracji z Organizatorem).
§3
Zasady uczestnictwa

1.

2.

3.

4.

Udział w Spotkaniu wymaga rejestracji, poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny
na stronie internetowej - NCBRdlafirm.pl. W przypadku braku rejestracji, o uczestnictwie w
Spotkaniu przedstawiciela podmiotu niezarejestrowanego decyduje Organizator.
Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz na wskazanej, w ust. 1 powyżej, stronie
internetowej oraz postępować zgodnie z instrukcją rejestracji uczestnictwa. W formularzu należy
wybrać dogodny termin wraz z miejscem danego Spotkania (w przypadku Spotkania
prowadzonego drogą elektroniczną, o którym mowa w §4 ust. 2 Regulaminu: kanał YouTube NCBR News, kanał Facebook - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, rozmowa telefoniczna lub na
wskazanej przez pracownika Organizatora platformie internetowej).
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany adres e-mail, Uczestnik otrzyma
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o kompletne wypełnienie formularza w celu
umożliwienia kontaktu Organizatorowi Spotkania.
Liczba miejsc na danym Spotkaniu jest ograniczona. W związku z czym, Organizator zastrzega, że:
a) w przypadku bardzo dużego zainteresowania danym Spotkaniem, w celu zapewnienia udziału
w Spotkaniu przedstawicielom jak największej liczby podmiotów, może w nim wziąć udział
maksymalnie 2 przedstawicieli danego podmiotu, wg. kolejności zgłoszeń;
b) na jednym Spotkaniu (jeden termin) Uczestnicy reprezentujący jeden podmiot mogą
skorzystać maksymalnie z jednego spotkania indywidualnego z przedstawicielami
Organizatora, w ramach Modułu II. Organizator przesyła potwierdzenie udziału w Spotkaniu
na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W przypadku większej liczby chętnych

osób do udziału w Spotkaniu, w stosunku do liczby dostępnych miejsc Organizator tworzy listę
rezerwową, wg. kolejności zgłoszeń.
5.

W przypadku braku możliwości udziału w Spotkaniu, osoba, która uzyskała potwierdzenie od
Organizatora powinna niezwłocznie przesyłać Organizatorowi informację o niemożności przybycia
na Spotkanie w celu zwolnienia miejsca dla osoby z listy rezerwowej.
§4
Prawa i obowiązki Organizatora

1.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie Spotkania, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

2.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej,
Organizator może podjąć decyzję o prowadzeniu Spotkania z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej. Brak zgody Uczestnika na przeprowadzenie Spotkania za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w wyznaczonym terminie, jest równoznaczny z rezygnacją z
udziału w Spotkaniu.
W uzasadnionych przypadkach, Organizator dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w
przebiegu Spotkania. Każdorazowo, zmiany takie zapowiadane będą przez moderatora Spotkania.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i niezabezpieczone przez Uczestnika podczas
Spotkania. Uczestnik dba o ich bezpieczeństwo we własnym zakresie.
W sytuacji określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu, Organizator nie odpowiada za jakość
połączenia internetowego będącego w posiadaniu Uczestnika. Organizator zobowiązuje się do
dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości nagrania umieszczonego
na swoim kanale transmisji.
Organizator nie dokonuje zwrotów kosztów podróży oraz ewentualnych noclegów i wyżywienia
Uczestników.
W trakcie Spotkania, w miarę możliwości, Organizator zapewni przerwę kawową.

3.
4.
5.

6.
7.

§5
Prawa i obowiązki Uczestnika
1.

2.

Uczestnicy, zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu badawczorozwojowego w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBR, niezależnie od informacji i wsparcia
uzyskanego podczas Spotkania, przed formalnym złożeniem wniosku o dofinansowanie w
systemie, są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami źródłowymi danego konkursu, w
szczególności z regulaminem konkursu, przewodnikiem kwalifikowalności kosztów oraz kryteriami
wyboru projektów.
Po zakończonym Spotkaniu Uczestnik poproszony zostanie o wypełnienie ankiety oceniającej
dane Spotkanie.

3.

Za szkody spowodowane w czasie Spotkania na mieniu Organizatora, NCBR bądź osób trzecich,
Uczestnik odpowiada we własnym imieniu.
§6
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania cyklu
Spotkań - stosowne zmiany będą dostępne w aktualizowanym na bieżąco Regulaminie dostępnym
na stronie NCBRdlafirm.pl oraz w siedzibie NCBR, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a.
Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie NCBRdlafirm.pl oraz w siedzibie NCBR, 00-695
Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a.
Regulamin w chodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej - NCBRdlafirm.pl.

