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REGULAMIN CYKLU SPOTKAŃ „KUŹNIA POMYSŁÓW” 

 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w I edycji spotkań „Kuźnia Pomysłów”, zwanej dalej 

„Kuźnią”.  

1.1. Celem Kuźni jest wspieranie w rozwoju najlepszych pomysłów na biznes z województwa łódzkiego, 

oferujących innowacyjne i kreatywne rozwiązania o dużym potencjale biznesowym. 

1.2. Kuźnia organizowana jest w przestrzeni SkyHUB, będącej elementem projektu 

„Lodzkie4business+”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „L4B+”. 

1.3. Organizatorem Kuźni jest Województwo Łódzkie, zwane dalej „Organizatorem”. Za jej realizację 

odpowiada Departament Promocji, Wydział Promocji Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. 

1.4. Uczestnikami Kuźni mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, którym przepisy szczegółowe przyznają zdolność prawną, wykonujące we 

własnym imieniu działalność gospodarczą (nie dłużej niż 24 miesiące w momencie aplikowania do 

Kuźni) bądź zespoły projektowe. Przez zespół projektowy Organizator rozumie grupę pełnoletnich 

osób fizycznych, które wspólnie pracują nad pomysłem biznesowym opartym o kreatywne, 

innowacyjne rozwiązanie, zarówno prowadzące działalność gospodarczą, jak również zmierzające 

do zarejestrowania prowadzonej przez siebie działalności, której przedmiotem jest pomysł 

zgłoszony do Kuźni. 

2. W rekrutacji do Kuźni mogą wziąć udział podmioty, które spełnią łącznie następujące warunki: 

2.1. prześlą do Organizatora wypełniony w języku polskim elektroniczny formularz zgłoszeniowy, 

dostępny na stronie internetowej: www.skyhub.lodzkie.pl/kuznia1; (do formularza należy dołączyć 

prezentację o objętości maksymalnie 6 slajdów), 

2.2. oświadczą2, że są autorami zgłaszanego pomysłu biznesowego i tym samym nie naruszają praw 

autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich; 

2.3. prowadzą działalność gospodarczą i/lub mają siedzibę na terenie województwa łódzkiego, albo 

zadeklarują, że w oparciu o pomysł zgłoszony do Kuźni zamierzają rozpocząć lub rozwinąć własną 

działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego w okresie 6 miesięcy od daty 

zakończenia tej edycji Kuźni oraz prowadzić tę działalność przez okres min. 12 miesięcy od jej 

założenia lub rozwinięcia; 

2.4. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą 

załącznik do niniejszego Regulaminu3, a także na przetwarzanie przez Organizatora informacji 

związanych ze zgłoszonym projektem w celach związanych z realizacją oraz promocją Kuźni 

w ramach projektu L4B+; 

2.5. wyrażą zgodę4 na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku na stronie internetowej 

www.skuhub.lodzkie.pl/kuznia oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

                                                           
1 Formularz elektroniczny wraz z treścią niezbędnych zgód i oświadczeń zostanie opublikowany na tej stronie www jednocześnie z 
niniejszym regulaminem. Formularz będzie zawierał pola opisane na końcu treści niniejszego projektu regulaminu. 
2 J.w.  
3 J.w. 
4 J.w. 
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2.6. Projekt uważa się za zgłoszony po otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mail, potwierdzającej 

wpłynięcie zgłoszenia konkursowego; 

2.7. Udział w spotkaniach jest nieodpłatny. 

2.8. Rekrutacja do udziału w spotkaniach będzie realizowana zgodnie z zasadą bezstronności, 

rzetelności, jawności, przejrzystości, równości szans, w tym płci i niedyskryminacji oraz dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

3. Kuźnia zostanie przeprowadzona w czterech etapach. 

3.1. W pierwszym etapie podmioty zainteresowane udziałem dokonują zgłoszeń w trybie opisanym 

w punkcie 2. Następnie działający w imieniu Organizatora zespół organizacyjny ocenia otrzymane 

zgłoszenia pod kątem: 

 czy pomysł jest zrozumiały a jego wykonalność uprawdopodobniona; 

 czy pomysł jest kreatywny; 

 czy projekt wpisuje się w branże strategiczne regionu, zgodnie z RSI „LORIS 2030”5. 

Na tej podstawie zespół organizacyjny zakwalifikuje maksymalnie 16 zgłoszeń do drugiego etapu Kuźni. 

Lista zakwalifikowanych podmiotów zastanie opublikowana na stronie: www.skyhub.lodzkie.pl/kuznia 

oraz w mediach społecznościowych Organizatora. Podmioty, które przesłały zgłoszenia, o wynikach tego 

etapu rekrutacji zostaną poinformowane również mailowo. 

3.2. W drugim etapie zakwalifikowane podmioty dokonają maksymalnie 3-minutowej prezentacji 

przed komisją złożoną z przedstawicieli Organizatora oraz mentorów, o których mowa w ppkt 3.3, 

a także udzielą odpowiedzi na ewentualne pytania komisji w czasie nieprzekraczającym 2 minut. 

Komisja dokona wyboru 8 uczestników (zwanych dalej Uczestnikami) kierując się następującymi 

kryteriami: 

 unikalność i innowacyjność zgłoszonego pomysłu, 

 potencjał rynkowy pomysłu, 

 doświadczenie i kompetencje uczestników w zakresie zgłoszonego pomysłu. 

Podmioty, które nie zakwalifikowały się do Kuźni na tym etapie, pozostaną na liście rezerwowej 

uczestników i będą zapraszane do akceleracji w razie rezygnacji lub wykluczenia któregoś 

z Uczestników w trakcie Kuźni. 

3.3. W trzecim etapie zakwalifikowani Uczestnicy przejdą około 3-miesięczny proces szkoleń 

i wsparcia. Obejmie on 5 obszarów tematycznych (optymalizacja funkcjonowania startupów, 

tworzenie modeli finansowych w startupach, skalowanie startupów, pitching i PR w startupach, 

kształtowanie procesów sprzedażowych w startupach), za które odpowiedzialnych jest 5 mentorów 

specjalnie zaangażowanych do realizacji cyklu, który zostanie zrealizowany poprzez udział 

Uczestnika w: 

 prelekcjach w wymiarze 3 do 4 godzin (spotkanie fakultatywne, otwarte), 

 warsztatach w wymiarze 6 do 8 godzin (spotkanie obowiązkowe, częściowo zamknięte), 

 indywidualnych konsultacjach z mentorami w wymiarze min. 1h na uczestnika (spotkanie 

obowiązkowe). 

                                                           
5 Branże strategiczne regionu łódzkiego wymienione są w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego „LORIS 2030” 
https://www.lodzkie.pl/files/295/RSILORIS2030.pdf 



Wersja 1 (ostatnia aktualizacja: 05.10.2020 – poprawa omyłki w numeracji) 

 

 
Strona 3 z 4 

 

Ze strony Uczestnika we wszystkich ww. spotkaniach mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia limitu miejsc na prelekcjach i warsztatach, limit ten 

nie będzie jednak dotyczył Uczestników Kuźni. 

3.4. W czwartym etapie Uczestnicy, którzy uzyskają minimum 80% frekwencji w obowiązkowych 

spotkaniach trzeciego etapu Kuźni, opisanych w punkcie 3.3., wezmą udział w prezentacji 

finałowej podczas jednego z wydarzeń konferencyjnych realizowanych przez Organizatora. 

Organizator dołoży wszelkich starań, by prezentacja ta niosła za sobą możliwość pozyskania przez 

Uczestników finasowania ich pomysłów, przyczyniła się do promocji ich pomysłu lub też ułatwiła 

Uczestnikom nawiązanie wartościowych kontaktów biznesowych. Organizator zastrzega sobie 

prawo do modyfikacji lub odwołania tego etapu Kuźni w dowolnym momencie.  

4. Uczestnik może zostać wykluczony z Kuźni jeśli okaże się, że informacje, które podał w zgłoszeniu do 

Kuźni lub w etapie drugim programu są niezgodne z prawdą, bądź też stanowią naruszenie praw 

autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich. Wykluczenia dokonuje 

Organizator. 

5. Uczestnicy dołożą wszelkich starań, by po zakończeniu Kuźni: 

5.1. w oparciu o pomysł zgłoszony do Kuźni rozpocząć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą 

na terenie województwa łódzkiego w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia tej edycji Kuźni; 

5.2. prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w ppkt 5.1, przez okres min. 12 miesięcy od jej 

założenia lub rozwinięcia. 

6. Uczestnicy, którzy ukończyli Kuźnię zobowiązani są w ciągu 1 roku od ogłoszenia wyników drugiego 

etapu Kuźni nieodpłatnie współpracować z Organizatorem – w szczególności poprzez udział osobisty 

oraz aktywność własną w intrenecie – przy: 

6.1. organizacji i promocji kolejnych edycji akceleracji prowadzonej przez Organizatora w ramach 

projektu L4B+, włączając wykorzystanie ich wizerunków na różnych nośnikach reklamowych; 

6.2. organizacji spotkań poświęconych promocji postaw przedsiębiorczych wśród studentów lub uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa łódzkiego; 

6.3. organizacji i promocji innych wydarzeń Organizatora w ramach projektu L4B+. 

7. Wszystkie bieżące informacje o Kuźni i jej Uczestnikach będą publikowane na stronie internetowej: 

www.skyhub.lodzkie.pl/kuznia oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia, czasu trwania lub przebiegu kolejnych 

etapów, a także możliwości dokończenia Kuźni w formie on-line, w szczególności w razie  

pogorszenia warunków epidemiologicznych związanych z wirusem SARS-CoV-2 lub pojawienia się 

innych zagrożeń, w związku z którymi wprowadzone zostaną ograniczenia w gromadzeniu się lub 

poruszaniu w przestrzeni publicznej, albo też innych okoliczności uniemożliwiających odbycie spotkań 

w formule stacjonarnej.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie trwania 

Kuźni oraz do odwołania całej Kuźni w dowolnym momencie bez podania przyczyn. W sprawach 

interpretacji zapisów regulaminowych ostateczne decyzje podejmuje Organizator. 
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Formularz rejestracyjny 

 imię i nazwisko zgłaszającego; 
 email zgłaszającego; 
 nazwa zgłaszanego projektu; 
 nazwa firmy/ startupu (opcjonalnie); 
 opis projektu; 
 miejsce na załącznik z prezentacją; 
 miejsce na link do video (opcjonalnie); 
 oświadczenie: „Zgłaszający oświadcza, że jest autorem zgłoszonego do Kuźni pomysłu biznesowego, 

a także że niniejszym zgłoszeniem nie narusza praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr 
osobistych osób trzecich”; 

 oświadczenie: „Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem [link] Kuźni.” 
 oświadczenie: „Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą 

informacyjną [link], stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, a także na przetwarzanie przez 
Organizatora informacji związanych ze zgłoszonym pomysłem, w celach związanych z realizacją oraz 
promocją Kuźni w ramach projektu L4B+.”; 

 oświadczenie: „Zgłaszający wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku na 
stronie internetowej Kuźni www.skuhub.lodzkie.pl/kuznia oraz w mediach społecznościowych 
Organizatora.” 


