Regulamin udziału z pomocy Early Warning Europe w Polsce
Z niniejszym Regulaminem należy zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania zgłoszenia. Akceptacja Regulaminu
oznacza zobowiązanie do uczestnictwa w proponowanym programie wsparcia i wyrażenie zgody na zasady jego udzielania.
1. Informacje ogólne
1. Realizatorami programu Early Warning Europe w Polsce jest Fundacja Firmy Rodzinne (FFR).
2. Regulamin określa zasady udziału w programie „Early Warning Poland” (zwanym dalej Projektem),
którego celem jest wsparcie przedsiębiorców w trudnościach. „Przedsiębiorca w trudnościach” oznacza
Przedsiębiorcę, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność
prowadzenia biznesu lub w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w
przyszłości.
3. O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy są
pracodawcami i funkcjonują na rynku od min 5 lat1 (dalej „Przedsiębiorcy”).
4. W ramach pomocy oferowany będzie program obejmujący wsparcie Mentora
5. Osoba uprawniona do reprezentacji Przedsiębiorcy zgłasza Przedsiębiorcę w trudnościach do Projektu drogą
elektroniczną, wypełniając formularz dostępny na stronie programu www.ffr.pl/ewe
6.

Przedsiębiorca, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez FFR w
zakresie koniecznym do realizacji wsparcia.

7.

Przedsiębiorca zobowiązuje się do udostępnienia koordynatorowi, mentorowi informacji oraz dokumentów
niezbędnych do realizacji procesu wsparcia. Udzielający wsparcia zobowiązani są do zachowania poufności i
nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych od Przedsiębiorcy oraz dokumentów opracowanych
podczas programu wsparcia.
Na potrzeby sprawozdawczości, ewaluacji lub kontroli Projektu dane będą prezentowane w formie zbiorczych
zestawień, w sposób anonimowy. Przedsiębiorcy wybrani losowo wezmą udział w wywiadzie prowadzonym dla
celów ewaluacji Projektu i oceny jakości otrzymanego wsparcia. Sposób prezentacji danych nie będzie umożliwiał
skojarzenia ich konkretną firmą i osobą.
Porady udzielane przez mentora mają charakter rekomendacji i w żadnym przypadku nie mogą skutkować
odpowiedzialnością prawną tych osób. W szczególności porady natury prawnej, handlowej lub finansowej nie są
dla Przedsiębiorcy wiążące, lecz stanowią jedynie rekomendacje i wskazówki. Decyzja co do ich wdrożenia należy
do Przedsiębiorcy, a wszelkie podjęte w związku z tym działania odbywają się na jego ryzyko.

8.

9.

2.

Zasady pracy z mentorem biznesu

1.

Rekomenduje się mentora z regionu, w którym Przedsiębiorca prowadzi działalność. W przypadku wyboru
mentora spoza regionu FFR zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia wsparcia.

2.

Przedsiębiorca może zrezygnować z udziału w Projekcie na każdym jego etapie, bez wskazania przyczyny,
powiadamiając o tym Fundację Firmy Rodzinne oraz mentora.

3.

Obowiązkowe jest spotkanie osobiste - celem spotkania jest potwierdzenie przez Przedsiębiorcę i mentora woli
współpracy.

4.

Mentor to doświadczony przedsiębiorca, który pro bono będzie współpracować z Przedsiębiorcą, wspierając go w
procesie wychodzenia firmy z kryzysu, służąc swoją radą i doświadczeniem.

5.

Przedsiębiorca ma możliwość jednokrotnej zmiany mentora bez wskazania przyczyny.

6.

Czas pracy z mentorem zależy od potrzeb Przedsiębiorcy, jednakże nie powinien przekraczać 6 miesięcy.

7.
8.

Wyniki współpracy mentora i Przedsiębiorcy są udostępniane Przedsiębiorcy oraz FFR.
5. Oświadczenie Przedsiębiorcy

Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję nie naruszył żadnej umowy zawartej z Fundacją Firmy Rodzinne przez okres
5 lat od dnia rozwiązania takiej umowy, oraz prowadzi swoją firmę z zasadami etyki i w zgodzie z Prawem Polskim

obowiązującym na terenie RP.

1

przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

