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1.

Загальні положення

Це Положення є юридично обов’язковою угодою між Організатором
Конкурсу – Громадською організацією «Платформа інноваційного
партнерства» та Учасниками конкурсу з іншого боку.
Це Положення визначає порядок і правила проведення конкурсу –
відбору інноваційних Проектів в рамках роботи Інкубатора
2.

Терміни та визначення

В цьому положенні терміни використовуються в наступному
визначенні:
Організатор - організатором Конкурсної програми є Громадська
організація «Платформа інноваційного партнерства»;
"Інкубатор YEP (Youth Enterpreneurial Partnership)", «YEP-Інкубатор»
або «Інкубатор» – конкурсна програма, що полягає у відборі та розвитку
Проектів Стартапів, в рамках визначених в цьому Положенні, а також
допомагає в забезпеченні подальшого супроводу, в залученні інвестицій
(в разі необхідності для визначених Організатором Конкурсу Проектів) та
в практичній їх реалізації).
Громадська організація «Платформа інноваційного партнерства» є
неприбутковою
організацією,
зареєстрованою
згідно
чинного
українського законодавства, код ЄДРПОУ 40915490.
Стартап – організована команда фізичних та/або юридичних осіб,
метою якої є відтворення та/або реалізація певної бізнес-моделі,
продуктів тощо. Стартапи мають бути авторами описаних бізнес-моделей,
продуктів і т. д.;
Проект – рішення або продукт, що розроблені Стартапом (що
включає опис ідеї, прототипи, супроводжуючу документацію тощо…), які є
предметом участі у інкубаційній програмі та реалізація яких може
створити нові продукти, цінності та/або нові бізнеси;
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Конкурс або Конкурсна програма – відбір інноваційних Проектів
Стартапів для проходження інкубаційної програми Інкубатора;
Учасники конкурсу або Учасники – Стартапи або Фізичні особи,
зокрема, студенти українських ВНЗ, що були зареєстровані та погодилися
з правилами та умовами участі в програмі Інкубатора.
Інкубаційна програма – програма навчання та підготовки Учасників,
що пройшли Конкурсну програму

3.

Мета та завдання

Мета
●Головною
метою
мережі
YEP
Інкубаторів
є
розвиток
підприємницької культури в українських університетах, проведення
навчальних програм, надання експертної та менторської підтримки
молодим підприємцям.
●Метою проведення Конкурсної та Інкубаційної програми Інкубатора
є пошук, навчання, інкубація та, за можливості Організаторів, подальша
допомога з реалізацією Проектів
Завдання:
●Інформування всіх потенційних учасників про Інкубатор та
залучення максимальної кількості потенційних учасників;
●Відбір найкращих Проектів для Інкубаційної програми;
●Проведення експертної оцінки відібраних Проектів;
●Проведення Інкубаційної програми для Учасників конкурсу, що
пройшли Конкурсну програму
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4.

Організація Конкурсу

Організатором Конкурсу є Громадська організація «Платформа
інноваційного партнерства».
Прийом заявок в рамках Конкурсу здійснюється на офіційному webсайті Інкубатору за адресою www.start.yepworld.org (далі за текстом цього
Положення - Сайт).
Про результати Конкурсу Організатор повідомляє на Сайті або
на сторінках Інкубатору в соціальних мережах.

5.
5.1
Номер
етапу

Процес Конкурсу
Етапи Конкурсу
Найменування етапу

1

Початок прийому заявок на участь
у Конкурсі

2

Збір заявок від Учасників

3

Відбір півфіналістів*

4
5
7

Оцінювання та відбір конкурсних
заявок експертною комісією
Конкурсу
Відбір фіналістів
Повідомлення про результати
відбору

8

Інкубаційна програма

9

DEMO - день
* - в разі потреби (за рішенням Організаторів)
** - дата проведення може бути змінена

Дати
проведення етапу
07.02.2017
07.02.2017 26.03.2017
25.03.2017 –
26.03.2017
27.03.2017 –
28.03.2017
28.03.2017
29.03.2017
01.04.201704.06.2017
10.06.2017**
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5.2 Ментори та експерти Інкубаційної програми
Перелік менторів та експертів складається з українських та
міжнародних експертів та визначається Організаторами Інкубаційної
програми.
5.3 Учасники Конкурсу
До участі в Конкурсі запрошуються Стартапи, команди учасників та
індивідуальні учасники. Учасники повинні бути особами, яким на момент
реєстрації в Конкурсі виповнилося 18 років, і можуть бути як членами
команди так і брати участь індивідуально. Дані про учасників команд
Стартапів мають бути зазначені під час подачі заявки для участі в
конкурсній програмі Інкубатора.
Подання заявок має здійснюватися шляхом заповнення електронної
форми за посиланням на Сайті.
До опису Проекту можуть бути додані додаткові матеріали, що більш
детально представляють розробку та/або результати її апробації
(наприклад, презентації PowerPoint, аудіо та відео матеріали та ін.).
Рішення про реєстрацію заявки для участі в Конкурсі приймає
Організатор. Організатор має право запросити додаткову інформацію від
заявника Проекту. Організатори Конкурсу залишають за собою право
відмовляти в реєстрації заявок без пояснення причин відмови.
5.4 Дискваліфікація Учасників
У разі якщо Учасники Конкурсу порушують умови даного Положення,
Організатор може прийняти рішення про дискваліфікацію Проекту. Таке
рішення буде прийнято остаточно та оскарженню не підлягатиме.
Необхідно звернути увагу на наступний перелік передумов для
можливої дискваліфікації:
●Невідповідність запропонованого проекту формату Конкурсу
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Інкубатора, неправдивість наданих даних щодо проекту, членів команди
та будь-якої іншої неправдивої інформації;
●Втручання сторонніх осіб в хід справедливого ходу Конкурсної
програми чи негативний вплив на інші команди, що беруть участь в
Конкурсній програмі Інкубатора;
●Порушення законних вимог Організатора та будь-які інші вчинки,
що можуть бути розцінені як порушення цього Положення та/або мають
негативний вплив на процес і результати Конкурсної та Інкубаційної
програми
5.5 Процедура відбору
Перший етап відбору – попередній відбір. На даному етапі відбору
Організатор здійснює відбір заявок наданих Учасниками конкурсу;
Другий етап – проведення співбесід та презентацій проектів для
визначення учасників Інкубаційної програми (формат співбесід та
презентацій проектів, а також, кількість учасників Інкубаційної програми
буде визначатися Організаторами проекту).
Третій етап – Інкубаційна програма.
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6.

Прикінцеві положення

Подаючи заявку на участь в Конкурсі та Інкубаційній програмі,
Учасники погоджуються з тим, що інформація про Проект буде доступна
інвесторам та партнерам, що є партнерами «YEP-Інкубатору». У випадку
зацікавленості інвестора чи партнера у співпраці з Проектами
Організатор залишає за собою право надавати інформацію про Проекти
таким партнерам.
Правила та всі пункти цього Положення затвердженні Організатором
та можуть бути змінені ним в односторонньому порядку. З цим
положенням мають бути згодні та ознайомлені усі Учасники Конкурсної
програми. Надання згоди відбувається шляхом підписання цього
Положення в електронному вигляді за посиланням на Сайті під час
заповнення реєстраційної заявки, шляхом проставляння відповідної
відмітки "Так" в розділі заявки - "Я ПОГОДЖУЮСЯ З УМОВАМИ УЧАСТІ,
РОЗМІЩЕНИМИ НА САЙТІ ПРОГРАМИ, ТА НА ОБРОБКУ МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ". Таким підписом кожен Учасник підтверджує свою добровільну
згоду на обробку персональних даних та з умовами участі у Конкурсній та
Інкубаційній програмі, передбачених цим Положенням.

