Pravidla akceleračního programu ACCelerator Praha – pól růstu
v rámci dotovaného projektu v rámci 26. výzvy Operačního programu Praha – pól
růstu ČR „Zvyšování kvality a efektivity poskytování služeb inovačním podnikům v Praze“,
registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000616
(dále jen „pravidla“)
Smyslem těchto pravidel je úprava vztahů vznikajících mezi zájemci a účastníky níže definovaného
akceleračního programu či zájemci o tento program a jeho poskytovatelem, společností ACCelerator
s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00, IČO: 03455777, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231729 (dále jen „ACCelerator“).

Práva a povinnosti v těchto pravidlech uvedené se vztahují, v případě že budou do akceleračního
programu zahrnuty, i na sesterské společnosti ACCeleratoru a jeho mateřskou společnost či jiné
osoby, které jsou nebo kdykoli v budoucnu s ACCeleratorem budou jakkoli majetkově či osobnostně
propojeny, dále pak na partnera projektu je Hub, s.r.o. se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00
Praha 5, IČO: 29021391 (dále jen „Hub“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akceleračního programu ve
vztahu k jeho zájemcům a účastníkům, a to až do doby, než bude mezi účastníkem a ACCeleratorem
uzavřen smluvní vztah upravující konkrétní podmínky akceleračního programu. Takové smluvní
ujednání má pak před ustanoveními těchto pravidel přednost.

Tato pravidla mohou být změněna s účinností ke dni uveřejnění jejich nové verze na webových
stránkách ACCeleratoru. Pro jednotlivé účastníky je rozhodující znění těchto pravidel ke dni jejich
přijetí do akceleračního programu, ledaže pozdější změna pravidel bude pro účastníky příznivější.

1. Akcelerační program
Účastníkům akceleračního programu se nabízí možnost využití následujících služeb akceleračního
programu formou Základního balíčku a navazujícího Rozšířeného balíčku služeb.
Součástí základního balíčku pro jednotlivé firmy konkrétně bude:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x účast na demo day
17 hodin práce odborných mentorů na vybraná témata
až 15 hodin služeb excelentního pracovníka výzkumné organizace, nebo služby VaV experta v
jiném rozsahu (dle ceníku vybrané organizace)
16 hodin/měsíc – služby specializovaného poradenství PM ACCeleratoru (8 h přímé
poradenství, 8 h zpracování výstupů)
propagační materiály o firmě/projektu k prezentaci na demo day
překlad těchto propagačních materiálů do AJ k prezentaci na demo-day
zpracování podnikatelského záměru a cash-flow projektu
zprostředkování nabídky prostor pro firmy (vč. základních technických a poradenských služeb)
od partnera projektu

Součástí akceleračního programu budou opakující se akce:

Demo day
Každá jednotlivý akcelerační program bude zakončen slavnostní akcí demo-day. Této akce se budou
účastnit:
•
•
•
•
•

všichni účastníci akceleračního programu
mentoři, kteří akceleračním programem provázeli
projektoví manažeři ACCeleratoru
zástupci institucí VaV, které byly zapojeny do jednotlivých projektů, či do transferu znalostí
potencionální investoři či obchodní partneři

Cílem těchto akcí bude závěrečná prezentace připravených projektů po absolvování akceleračního
programu. Tato prezentace proběhne ve slavnostních prostorách, každý účastník zde bude mít
možnost prezentovat svůj připravený projekt před potencionálními investory či obchodními partnery.
Cílem těchto akcí bude zpřístupnění kapitálu a transfer znalostí a technologií. Kromě samotné
prezentace budou ke každému projektu připraveny základní propagační materiály o něm – 2 stránková
prezentace v českém i anglickém jazyce. Demo-day bude organizován v odpoledních hodinách.
Předpokládaná účast každé akce činí 30 osob. Předpokládáme pronájem přiměřeného prostoru na
každou takovou akci.

Mentorské služby
V rámci akceleračního programu budou poskytovány tzv. mentorské služby, jejichž cílem je
zprostředkovat akcelerovaným podnikům potřebné informace v podobě specializovaného poradenství,
které bude řízeno odborně zdatnou osobou, mentorem. Pomocí transferu podnikatelského know-how
od odborníků směrem k akcelerovaným podnikům dojde k rychlejšímu rozvoji inovačních malých a
středních podniků na území hl. m. Prahy. Podniky získají praktické zkušenosti, které maximalizují
úspěch připravovaných podnikatelských záměrů.

Za tímto účelem připravil ACCelerator nabídku kvalifikovaných prověřených mentorů ve strategických
podnikatelských oblastech typu právo, právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví, marketing,
projektové řízení, finanční řízení, strategické řízení a rozvoj a mnohé další. Poskytované poradenství
bude plnit funkci vzdělávací, kromě toho však i funkci expertního poradenství v odborných oblastech a
komplexního poradenství pro firmy.

Součástí základního balíčku je 17 hodin služeb mentora na vybrané téma. Tyto služby je možné
uplatnit u jednoho, či více mentorů z nabídky, dle konkrétních potřeb akcelerovaných podniků. Mentor
účastníkům poskytuje nejen odborné specializované poradenství či oponenturu k řešenému problému
a tématu, ale předává i nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti pro efektivní realizaci
připravovaných podnikatelských záměrů.

Probíraná témata si určuje sám účastník v průběhu pohovoru s mentorem. Organizaci mentorských
služeb pro akcelerované podniky zabezpečují projektoví manažeři v sídle ACCelerator s.r.o.

Součástí základního balíčku služeb jsou dále individuální poradenské služby PM ACCeleratoru k tvorbě
podnikatelského záměru a transferové služby od expertů z oblasti VaV, jejichž cílem je transfer
nejnovějších poznatků, znalostí a techniky mezi výzkumnou sférou a podniky. Tyto služby podpoří
konkurenceschopnost připravovaných inovativních záměrů (viz transferové služby níže).

Transferové služby
V rámci akceleračního programu budou poskytovány tzv. transferové služby, jejichž cílem je iniciovat
spolupráci výzkumných organizací na inovačních projektech malých a středních podniků na území hl.
m. Prahy.
Na základě zadání a potřeb podniku budou pracovníky ACCeleratoru zprostředkovány služby vybrané
výzkumné organizace. Může se jednat například o:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

využití výzkumných, vývojových a laboratorních kapacit
možnosti smluvního výzkumu
výzkumná, analytická a implementační činnost
poradenské a konzultační služby
technický mentoring
odborné konzultace v oblasti transferu technologií

Součástí základního balíčku poskytovaných služeb je až 15 hodin služeb excelentního pracovníka pro
každý z akcelerovaných podniků, nebo služby VaV experta v jiném rozsahu (dle ceníku vybrané
organizace).
Organizace transferových dnů probíhá v sídle ACCelerator s.r.o.
Z nabídky vysokých škol a partnerských výzkumných organizací doporučujeme služby:
Technika
-

využití výzkumných, vývojových a laboratorních kapacit
možnosti smluvního výzkumu
odborné konzultace v oblasti transferu technologií
technický mentoring

Obchod a marketing:
-

realizace marketingových výzkumů
marketing sociálních sítí
výzkum definované cílové skupiny
analýzy a návrhy marketingových a komunikačních strategií
projekty vstupu na zahraniční trhy
analýzy tržních trendů
individuálně zaměřené poradenství, řešení konkrétních obchodních případů

Finance:
-

oceňování podniku
posouzení finančního zdraví, včetně benchmarkingu

Duševní vlastnictví

-

patentové poradenství a ochrana duševního vlastnictví
rešerše stavu techniky

A mnohé další.

Rozšířený balíček
V návaznosti na Základní balíček služeb nabízíme účastníkům akceleračního programu rozšiřující
služby, které přispějí k ověření projektu na trhu a k jeho expanzi. Účastník akceleračního programu si
tyto služby vybírá a čerpá dle svých konkrétních potřeb. Fakturace za služby Rozšířeného balíčku
probíhá zvlášť – dle skutečné výše čerpání a dle podmínek Smlouvy o poskytování služeb.
Služby k výběru:
•

•
•
•
•
•
•

Služby patentových zástupců
o posouzení ochrany
o návrh ochrany
o rešerše stavu techniky
Průzkum možností uplatnění na trhu
o zpracování průzkumu trhu
Přístup ke kapitálu
o příprava podkladů pro investory
Marketingové poradenské služby
o online marketing: sociální sítě, optimalizace vyhledávání, optimalizace www a SEO, aj.
Překlad podnikatelského záměru do AJ
Pronájem reprezentativní místnosti pro jednání
Podpora vstupu na nové trhy (služby vybraných portálů a komor)
o New Silk Road Chambre of Commerce
o CEAG
o Evropský portál investičních projektů

Rozšířený balíček je určen pro podniky, které chtějí ověřit svůj projekt na trhu, získat investora a
důležité kontakty ve vybraných teritoriích, stejně jako učinit první kroky ke vstupu na trh.
Subdodavateli služeb jsou vybraní odborníci, jejichž přínos pro projekty byl prověřen v rámci
dosavadní činnosti ACCeleratoru. Součástí balíčku jsou zároveň služby projektových manažerů
ACCelerator s.r.o., kteří připravují podklady a organizují čerpání subdodavatelských služeb.

Výše uvedené služby budou poskytovány v rámci uceleného akceleračního programu.
(dále jen „podpůrný program“).

2. Trvání akceleračního programu
Podpůrný program trvá po dobu uvedenou ve smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi
účastníkem a ACCeleratorem. Pokud není ve smlouvě o poskytování služeb uvedeno jinak, trvá
podpůrný program šest měsíců ode dne přijetí účastníka do akceleračního programu.

3. Kdo se může zúčastnit akceleračního programu
Akceleračního programu se mohou účastnit fyzické osoby podnikající a právnické osoby založené za
podnikatelským účelem, které splňují definici malého nebo středního podniku dle Doporučení
2003/361/ES.

4. Zájemce o podpůrný program, účastník akceleračního programu
Zájemce o podpůrný program se může o účast v podpůrném programu ucházet tak, že se zaregistruje
na webových stránkách ACCeleratoru. Zájemce je povinen identifikovat svou osobu dle uvedených
registračních kritérií a uděluje ACCeleratoru souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu
uvedeném v bodě 5 těchto pravidel.
Po vyzvání ACCeleratorem řádně vyplní přihlášku a zodpoví všechny otázky. Variantně může být
žadatel zařazen do zásobníku projektů, nebo bude zájemce nasměrován na jiný druh podpory.
Zájemce v přihlášce zejména představí svůj podnikatelský záměr, se kterým se chce akceleračního
programu účastnit. Podnikatelský záměr je zájemce povinen dostatečně vymezit a vysvětlit. Pozdější
rozšíření či změna podnikatelského záměru jako celku v průběhu akceleračního programu je možná
jen se souhlasem ACCeleratoru.
K přihlášce může zájemce o podpůrný program taktéž přiložit další listiny podporující jeho přijetí do
akceleračního programu, např. dokumenty a podklady dokládají uváděné informace, výsledky z již
realizovaných projektů apod.
Poté, co zájemce vyplní všechny náležitosti a řádně odešle svou přihlášku, bude kontaktován
ACCeleratorem za účelem sjednání termínu pro interview. Variantně může být žadatel zařazen do
zásobníku projektů, nebo bude zájemce nasměrován na jiný druh podpory. Místo a čas konání
interview je předmětem dohody zájemce a ACCeleratoru, přičemž rozhovor je možno konat i
prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
Výběr zájemců do účasti na podpůrném programu provádí odborná rada ACCeleratoru zejména
z hlediska inovativnosti, finanční a technické životaschopnosti představeného podnikatelského záměru
i případné efektivity akceleračního programu pro daný podnikatelský záměr.
Přijetí či nepřijetí do akceleračního programu bude zájemci oznámeno prostřednictvím emailu do 5
pracovních dní od konání rozhovoru. ACCelerator si může namísto rozhodnutí o přijetí či nepřijetí také
vyžádat další rozhovor či doplnění podkladů nebo dodatečné vysvětlení již předložených podkladů.
V takovém případě běží lhůta pro rozhodnutí o přijetí do akceleračního programu od poskytnutí
dodatečných podkladů/poskytnutí vysvětlení/dodatečného rozhovoru.
Na účast v podpůrném programu není právní nárok. Rozhodnutí ACCeleratoru o účasti v podpůrném
programu je konečné. Variantně může být žadatel zařazen do zásobníku projektů, nebo bude zájemce
nasměrován na jiný druh podpory.
Zájemce, který byl radou ACCeleratoru vybrán do akceleračního programu, se stává účastníkem
akceleračního programu. Podmínkou pro jeho účast v podpůrném programu je uzavření smlouvy o
poskytování služeb s ACCeleratorem. Podpůrný program se zahajuje dnem v takové smlouvě
uvedeným.

5. Zpracování osobních údajů
Vyplněním registračního formuláře souhlasí zájemce o podpůrný program, který je subjektem údajů,
se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti
ACCelerator s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00, IČO: 03455777, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231729 jakožto správci a
jejich následným zpracováním za účelem prověření jeho platné registrace do akceleračního programu,
jeho případné další účasti v podpůrném programu jakož i pro další obchodní a marketingové účely
ACCeleratoru a pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona
č. 480/2004 Sb. v platném znění, a to na dobu 5 let.

Zájemce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených ACCeleratoru. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné.

Zájemce má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla ACCeleratoru a dále
práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají a
právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Zájemce dává bezplatný souhlas též se
zveřejněním těchto údajů v rozsahu údajů z registračního formuláře ve sdělovacích prostředcích a na
webové stránce ACCeleratoru v souvislosti s podpůrným programem, zároveň v propagačních
materiálech ACCeleratoru a informacích o úspěšných projektech.

6. Mlčenlivost
ACCelerator se těmito pravidly a zájemce se vyplněním registračního formuláře zavazují dodržovat
následující povinnost mlčenlivosti.

Zájemce či účastník a ACCelerator si za účelem realizace akceleračního programu mezi sebou budou
vyměňovat informace (dále jen „Důvěrné informace“), mezi nimiž mohou být informace, které jedna
nebo obě z těchto stran mohou považovat za důvěrné jako předmět obchodního tajemství či předmět
ochrany dle jiných právních předpisů. Za Důvěrné informace se považuje zejména obsah registračního
formuláře vyplněného zájemcem o podpůrný program a jiné informace získané ACCeleratorem či
zájemcem v souvislosti s jednáním o účasti v podpůrném programu a veškeré další informace, které si
tyto strany sdělí a které nejsou veřejně dostupné. ACCelerator se tímto zavazuje a zájemce se
vyplněním registračního formuláře zavazuje (každý samostatně) chránit Důvěrné informace získané od
druhé strany alespoň způsobem, jakým chrání své vlastní informace, a zamezit jejich zpřístupnění třetí
straně. Zejména se zavazují (každý zvlášť) užívat Důvěrné informace získané od druhé strany pouze
v nezbytném rozsahu k plnění akceleračního programu. Jakékoli zpřístupnění Důvěrných informací třetí
straně podléhá předchozímu písemnému souhlasu strany, jež tyto informace poskytla.

Tuto povinnost mlčenlivosti se ACCelerator i zájemce zavazují dodržovat při jednání o podpůrném
programu, při jeho realizaci i po skončení takovéto realizace až do doby, než se Důvěrné informace
stanou veřejně dostupnými jinak než v důsledku porušení této povinnosti jednou ze stran.

7. Ostatní podmínky
ACCelerator si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit, případně podpůrný program zrušit,
přerušit či odložit.

Případné informace získá každý zájemce na telefonním čísle +420 224 312 926 (+420 731 106 576)
nebo na emailové adrese info.accelerator@accon.cz.

O podpůrném programu informují webové stránky www.accelerator-accon.cz.

