Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013
Dyrektora IPC
z dnia 29 stycznia 2013 roku
REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE
§1
Postanowienia ogólne
1. Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Debrzno
z siedzibą w miejscowości Cierznie 64.
2. Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie działa w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)
i Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr157 poz.
1240 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, Uchwały Nr XVI/95/2011
Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011r.
3. Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie ma na celu poprawę konkurencyjności oraz
innowacyjności województwa pomorskiego poprzez wspieranie tworzenia i rozwoju
podmiotów.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie podmioty oraz pracowników Inkubatora
Przedsiębiorczości Cierznie i należy go przestrzegać.
5. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§2
Definicje
1.
2.
3.
4.

IPC – należy rozumieć jako Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.
Rada Programowa IPC – Rada Programowa Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.
Dyrektor - należy przez to rozumieć Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.
Podmiot – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez
względu na jego formę prawną lub podmiot prowadzący inną działalność w zakresie
innowacyjności.
§3
Przedmiot i zakres działania IPC

1.
1)
2)
3)

Zakres działania IPC obejmuje w szczególności:
wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej,
działalność edukacyjno – szkoleniową,
działalność promocyjną, w tym promocję przedsiębiorczości, innowacyjności i aktywnej
edukacji,
udostępnianie bazy lokalowej,
współpracę z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie
rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych,
działania na rzecz absorpcji innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach,
kreowanie i udział w wydarzeniach dla realizacji celów statutowych,
pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,

4)
5)
6)
7)
8)
1

9) opracowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych ze środków
zewnętrznych, w tym funduszy unijnych.
2.
1)
2)
3)

Głównym przedmiotem działania IPC jest:
wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
promocja gminy,
współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
4) realizacja zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych.
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Oferta IPC skierowana jest do:
podmiotów różnych branż,
podmiotów korzystających z lokalnych zasobów,
podmiotów poszukujących wsparcia w fazie organizacyjnej,
podmiotów funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 6 miesięcy,
podmiotów funkcjonujących na rynku i rozszerzających działalność o profil innowacyjny.

4. Podmiotom działającym w ramach IPC oferujemy w szczególności:
1) wynajem powierzchni biurowej, produkcyjnej, magazynowej i usługowej na atrakcyjnych
warunkach,
2) nieodpłatne korzystanie z sali szkoleniowej znajdującej się na terenie IPC po uzgodnieniu z
administracją IPC w ilości nie przekraczającej 30 godzin zegarowych miesięcznie,
3) usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne,
4) przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach,
5) możliwość bezpłatnej promocji na stronie internetowej oraz podczas seminariów i konferencji
organizowanych przez IPC,
6) pomoc w nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami przemysłowymi,
7) pomoc w nawiązywaniu współpracy z uczelniami wyższymi współpracującymi z IPC,
8) profesjonalną obsługę biurową.
5.
1)
2)
3)

Ponadto w miarę możliwości oferowane będą:
opieka merytoryczna ekspertów,
usługi doradcze,
doradztwo i obsługa prawna.

§4
Zasady przyjmowania firm do IPC
1.
1)
2)
3)

Ustala się następujące kryteria naboru przedsiębiorstw do IPC:
do IPC przyjmowane są podmioty określone w §3 ust.3,
podmioty w IPC otoczone są opieką przez 3 lata z zastrzeżeniem § 8 ust.1,
po okresie inkubacji podmiot będzie realizował swe cele i rozwijał działalność poza IPC.

2. W trakcie naboru preferowane będą podmioty w których:
1) planowana działalność bazuje na wdrażaniu innowacji technologicznych lub badań B+R,
2) przedsięwzięcie jest ukierunkowane na zaawansowane technologie takie jak: technologie
rolnicze, technologie związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych i
niekonwencjonalnych źródeł energii,
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3) przewidywany jest efekt w postaci innowacyjnych produktów/usług, na które istnieje
efektywny popyt rynkowy.
3. Wymagane dokumenty:
1) Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) dowód rejestracji podmiotu w odpowiednim rejestrze (ewidencja działalności gospodarczej,
Krajowy Rejestr Sądowy lub innym),
3) oświadczenie o niezaleganiu w podatkach,
4) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący
załącznik nr 3 do Regulaminu,
6) Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w przeciągu 3 lat od dnia złożenia
formularza zgłoszeniowego albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym
okresie, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu.
4. Procedura przyjęcia podmiotu do IPC:
1) uzyskanie kompletu informacji w biurze IPC lub na stronie internetowej
www.perlowainwestycja.pl,
2) pobranie Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu,
3) przedłożenie wypełnionego formularza z kompletem dokumentów,
4) pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu przez Dyrektora IPC,
5) od negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia przez Dyrektora IPC przysługuje pisemne odwołanie
do Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
powiadomienia o negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. Burmistrz zajmuje stanowisko na
piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania,
6) zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w IPC.

§5
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach IPC
1. Korzystanie z usług IPC na preferencyjnych warunkach stanowi pomoc de minimis dla
przedsiębiorcy, która udzielana będzie zgodnie z:
1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379/5 z dnia 28.12.2006 ze zm.);
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.Nr
236, poz.1562).
2. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przez IPC stanowi różnicę między
odpłatnością za korzystanie z usług oraz aktywów na warunkach rynkowych oraz odpłatnością
faktycznie poniesioną przez przedsiębiorcę.
3. Przedsiębiorcy zobowiązani są do przedłożenia dokumentów i informacji określonych w art.
37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz.404 z późn.zm) oraz w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53, poz.311)
4. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w ramach IPC wydaje przedsiębiorcy z
upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Dyrektor IPC (wzór zaświadczenia
określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie Dz.U.z 2007r.Nr 53
poz.354 ze zm., zmienionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy
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de minimis w rolnictwie i rybołówstwie Dz.U.34,poz.174). Wzór zaświadczenia o pomocy
de minimis stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
5. Pomoc de minimis obliczana jest dla całego okresu najmu. Umowa najmu zostanie zawarta na
czas oznaczony zależny od wartości otrzymanej przez podmiot pomocy de minimis.
W przypadku, gdyby w wyniku korzystania z usług IPC miałoby dojść do przekroczenia
dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis 1 dla tego przedsiębiorcy, dalsze świadczenie
usług w ramach IPC dopuszcza się wyłącznie w oparciu o określone stawki rynkowe.

§ 6
Uprawnienia i obowiązki firm działających w IPC
1.
1)
2)
3)

Podmioty działające w IPC uprawnione są do:
korzystania z usług informacyjnych,
korzystania nieodpłatnie z sali szkoleniowej na zasadach określonych w § 3, pkt.4 ust.2,
korzystania z usług doradczych, szkoleń oferowanych przez IPC na zasadach określonych
indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia,
4) korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do ogólnego użytku.

2.
1)
2)
3)
4)
5)

Podmioty działające w IPC zobowiązane są do:
przestrzegania niniejszego Regulaminu,
terminowego regulowania swoich należności wobec IPC,
przestrzegania przepisów BHP i p. poż.,
należytej dbałości o powierzone mienie,
naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z ich winy i/lub winy podnajemców,
pracowników, gości, dostawców, rzemieślników itp. na własny koszt,
6) zgłaszania Dyrektorowi IPC wszelkich zauważonych wad w wynajmowanym pomieszczeniu,
7) zwrotu pomieszczenia w stanie niepogorszonym po sporządzeniu protokołu zdawczo –
odbiorczego wynajmowanego lokalu użytkowego,
8) postępowania zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.
§7
Korzystanie z sali szkoleniowej oraz części wspólnych Inkubatora

1. Wszystkie podmioty wynajmujące lokal w IPC zobowiązane są do dbania o bezpieczeństwo
i utrzymanie porządku na terenie części wspólnych Inkubatora Przedsiębiorczości.
2. Ustala się następujące warunki korzystania z sali szkoleniowej przez podmioty znajdujące się
w IPC:
1) sala dostępna jest w ramach nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia w ilości nie
przekraczającej 30 godzin zegarowych miesięcznie po wcześniejszym uzgodnieniu
z administracją IPC,
2) klucze do sali szkoleniowej wydawane są po wpisaniu na listę danych osoby reprezentującej
podmiot pobierający klucze,
3) osoba pobierająca klucze odpowiada za utrzymanie porządku w sali szkoleniowej,
4) wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników spotkania są odnotowywane przez
pracowników IPC w trakcie zdania kluczy. Naprawa wyrządzonych szkód odbywa się na
koszt podmiotu odpowiedzialnego za korzystanie z pomieszczenia,

1

Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza
200.000 EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych. Całkowita wartość pomocy de minimis
przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez
dowolny okres trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 100.000 EUR.
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5) zgubienie kluczy do sali szkoleniowej należy zgłosić pracownikom IPC. Wyrobienie nowego,
kompletu kluczy lub wymiana wkładek odbywa się na koszt podmiotu wynajmującego za
korzystanie z pomieszczenia.
§8
Opuszczanie IPC
Podmiot opuszcza IPC w przypadku:
1. Wygaśnięcia umowy najmu po 3-letnim okresie inkubacji. Podmiot może negocjować
przedłużenie Umowy Najmu poprzez wystosowanie odpowiedniego wniosku do Dyrektora
IPC, okres inkubacji podmiotu może zostać przedłużony decyzją Dyrektora.
2. Wypowiedzenia umowy najmu przez IPC zgodnie z zapisami umowy.
3. Wypowiedzenia umowy najmu przez podmiot zgodnie z zapisami umowy.
4. Rażącego naruszenia regulaminów obowiązujących w IPC.
5. Stwierdzenia podania nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszenia.
6. Działań sprzecznych z obowiązującym prawem.
§9
Przepisy porządkowe
Na terenie IPC zabrania się w szczególności:
1. palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
2. używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,
3. wynoszenia mienia Inkubatora poza teren obiektu,
4. używania elektrycznych urządzeń grzewczych,
5. udostępniania wynajętych pomieszczeń innym osobom lub przedsiębiorcom bez zgody
Dyrektora IPC,
6. przerabiania i naprawiania instalacji elektrycznej,
7. trzymania na terenie obiektu zwierząt domowych.

Załączniki do Regulaminu IPC:
1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Funkcjonowania IPC – Formularz Zgłoszeniowy.
2. Załącznik nr 2 do Regulaminu Funkcjonowania IPC - Oświadczenie o zapoznaniu się z
Regulaminem IPC
3. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funkcjonowania IPC - Formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. Załącznik nr 4 do Regulaminu Funkcjonowania IPC - Zaświadczenie o pomocy de
minimis
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