REGULAMENT INNOVATORS FOR CHILDREN 2021

1. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACCELERATORULUI
Prezentul program de accelerare este organizat de către Asociația ROPOT, înregistrată în Registrul Special
al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 70 din 02.06.2010, CIF 27095363, cu sediul în București, Str. Ionescu
Grigore, nr. 100, bl. 34, sc. A, et. 2, ap 17, sector 2, în mod legal de IoanaAlexandra Craioveanu în calitate de Președinte.
Acceleratorul se desfășoară exclusiv în acord cu dispozițiile prezentului Regulament și a legislației Incidente.
2. DEFINIȚII
Următorii termeni folosiți în prezentul document vor avea următorul înțeles (cu excepția situației în care
aceștia sunt folosiți în mod vădit în alt sens):
a) Acceleratorul – programul de accelerare, organizat de Asociația ROPOT, în acord cu dispozițiile prezentului
Regulament;
b) „Organizator” – Asociația ROPOT, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 70 din
02.06.2010, CIF 27095363, cu sediul în București, Str. Ionescu Grigore, nr. 100, bl. 34, sc. A, et. 2, ap 17,
sector 2, în mod legal de Ioana-Alexandra Craioveanu în calitate de Președinte;
c) „Aplicant” – persoanele fizice și juridice care completează formularul de înscriere și transmit
Organizatorului aplicația de participare la Accelerator în cadrul Website-ului;
d) „Participant” – persoanele juridice care transmit Organizatorului aplicația de participare la Accelerator
în cadrul Website-ului și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;
e) Aplicație - Aplicația disponibilă la adresa: https://innovatorsforchildren.org/inscrie-te/, care trebuie
completată în vederea participării la Competiție;
f) Business/Soluție – produsul sau serviciul pe care Aplicantul îl dezvoltă și/sau comercializează prin
intermediul entității juridice cu care participă în cadrul Acceleratorului și care este detaliat în cadrul
Aplicației;
g) „Website” – Platforma web disponibilă la adresa https://innovatorsforchildren.org/ operată de către
Asociația ROPOT în cadrul căreia se completează și transmit
aplicațiile pentru participarea la Accelerator;
h) Premii: premiile acordate în cadrul Acceleratorului, astfel cum acestea vor fi menționate în
prezentul Regulament.

3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACCELERATORULUI

3.1. Calendarul desfășurării Acceleratorului
Acceleratorul se desfășoară în mai multe etape după cum urmează:
a) depunerea aplicațiilor;
b) etapa de preselecție - evaluarea aplicațiilor de către un board de experți, inclusiv interviuri telefonice,
dacă va fi cazul, și anunțarea participanților la Accelerator;
c) după prima etapă a Acceleratorului, va fi organizat un interviu individual cu fiecare participant în cadrul
căruia va fi evaluată evoluția si planificarea acestuia;
d) câștigătorii finanțării totale de 100.000 EUR, care vor parcurge și a doua parte a Acceleratorului, vor fi
anunțați într-un eveniment public de pitch-ing.
Competiția se va desfășura după următorul calendar:
•
22 februarie – 30 aprilie 2021 – perioada de completare și transmitere a aplicației
•
1 – 23 mai 2021 – deliberarea juriului, evaluarea aplicațiilor și interviuri de preselecție
•
24 mai 2021 – anunțarea echipelor selectate
•
Iunie - august 2021 – 3 întâlniri cu membrii juriului, 6 întâlniri de monitorizare online, training-uri și
Webinarii
•
27 iulie 2021 – conferință de networking
•
14 septembrie 2021 – interviurile finale
•
15 septembrie 2021 – eveniment de pitch-ing și anunțare câștigători
•
Octombrie 2021 – martie 2022 – 3 întâlniri cu membrii juriului, 6 întâlniri de monitorizare online,
training-uri și webinarii
•
Februarie – martie 2022 – campanie de PR pentru câștigători
•
Martie 2022 – eveniment final
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica în situații excepționale calendarul desfășurării
Acceleratorului, după următoarea procedură: a) modificarea prezentului Regulament; b) notificarea prin
email a Aplicanților/ Participanților cu cel puțin 3 zile înainte ca modificarea calendarului să producă efecte.
3.2. Completarea și transmiterea Aplicației
Completarea și transmiterea Aplicației se realizează în mod exclusiv online, în cadrul Website-ului, la
următoarea adresă: https://innovatorsforchildren.org/inscrie-te/
Pentru a putea completa și transmite o Aplicație, Aplicanții vor efectua următoarele activități:
a) accesarea paginii ‘Aplică acum’ a Website-ului;
b) completarea integrată a Aplicației disponibile în cadrul Website-ului, la adresa
https://innovatorsforchildren.org/inscrie-te/ și transmiterea acesteia Organizatorilor prin apăsarea
butonului corespunzător.
3.3. Criterii de eligibilitate
Pot participa la Competiție în mod exclusiv:
a) candidații cu soluții în stadiu de idee avansată, prototip, respectiv candidații cu soluții care au devenit
disponibile comercial cu cel mult 1 an înainte de termenul limită de înscriere;
b) candidații care completează în totalitate și în mod corect Aplicația disponibilă în cadrul Website-ului la
adresa: https://innovatorsforchildren.org/inscrie-te/ și o transmit Organizatorilor până cel târziu 30 aprilie
2021 ora 23:59 (ora României).

Organizatorul nu va accepta nicio aplicație care:
a) Este generată automat de un computer;
b) Este completată de un terț;
c) Este neinteligibilă sau a fost modificată, reconstituită sau a fost falsificată.
Aplicanții sunt deplin și exclusiv răspunzători pentru a verifica dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În
acest sens, Aplicanții înțeleg și acceptă că Organizatorii nu au obligația de a analiza și a aduce la cunoștință
acestora dacă aplicația acestora îndeplinește sau nu criteriile de eligibilitate înainte de expirarea perioadei
de aplicare (30 aprilie 2021).
3.4. Criterii de evaluare
Aplicațiile care vor fi considerate eligibile vor fi analizate de către un juriu ales de către Organizator, cu
respectarea următoarelor criterii principale:
1. Potențialul de impact al soluției propuse
2. Strategia de atragere a clienților
3. Fezabilitatea financiară și tehnologică pe termen lung
4. Motivarea și capacitatea echipei de implementare a proiectului
5. Gradul de inovare al produsului
3.5. Desfășurarea Acceleratorului. Selectarea participanților în finală
În urma transmiterii Aplicațiilor, juriul ales de către Organizator va analiza și juriza aplicațiile eligibile în
raport de criteriile de evaluare menționate la art. 3.4. și va selecta Participanții în Accelerator.
Organizatorul va anunța public în cadrul Website-ului numele Participanților finaliști. Organizatorul nu are
obligația de a anunța în scris sau telefonic fiecare Aplicant cu privire la rezultatul selecției.
Participanții selectați se obligă să confirme Organizatorului în scris, prin email în termen de cel mult 5 zile
calendaristice de la data anunțării Participanților finaliști în cadrul Website-ului, intenția fermă a acestora
de a participa la evenimentul final, în caz contrar, Organizatorul rezervându-și dreptul de a permite accesul
la evenimentul final a următorului/ următorilor participanți clasați conform clasamentului și de a nu mai
permite Participanților în culpă să participe la Acceleratoare ulterioare.
3.6. Desfășurarea Acceleratorului. Evenimentul final
Acceleratorul este compus din 3 etape importante:
a)
Etapa 1
Cele 10-15 echipe participante vor beneficia de 3 întâlniri (în lunile iunie, iulie și august 2021) cu membrii
juriului pentru a primi feedback și sfaturi pentru a dezvolta Aplicația cu care s-au înscris în accelerator.
Aceste întâlniri vor avea loc online, fiind necesară prezența pe toată durata zilei a cel puțin unui
reprezentant din partea fiecărui Participant selectat. Pe lângă aceste întâlniri, vor fi organizate webinarii
online la care este necesară prezența Participanților.
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participanții vor cunoaște reprezentanți de organizații și instituții, antreprenori și inovatori din industria
sănătății, educației sau lucrului cu copiii și tineri. Conferința va avea loc online și presupune prezența pe toată
durata zilei a cel puțin unui reprezentant din partea fiecărui Participant selectat.
b)

Etapa 2

La mijlocul lunii septembrie 2020, fiecare participant va participa la un interviu individual pe aproximativ 30
de minute cu membrii juriului în care va prezenta forma finală a Soluției și un buget necesar pentru
implementarea acesteia. Juriul va acorda fiecărei echipe participante un punctaj, în raport de criteriile de
evaluare. Sumele alocate fiecărei echipe câștigătoare vor fi decise de către juriu cu scopul de a optimiza
bugetul total și a crea impactul maxim.
Anunțarea echipelor câștigătoare se va face în cadrul unui eveniment public, ce va avea loc în ziua de după
interviuri, în care fiecare echipă va susține un pitch prin care își va prezenta Soluția.
Cele două evenimente vor avea loc în București, iar datele exacte vor fi anunțate cu 30 de zile înainte.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica procedura de mai sus, cu condiția anunțării Participanților
finaliști prin email cu cel puțin 5 zile anterior desfășurării evenimentului.
Organizatorul nu are obligația de a asigura cazare, masă, diurnă, transport și nici să ramburseze aceste
cheltuieli Participanților pentru evenimentele ce au loc în București.
c)
Etapa 3
În această etapă vor participa doar echipele câștigătoare.
Vor fi planificate alte 3 întâlniri cu feedback cu juriul în perioada octombrie 2021-martie 2022, ce vor fi
anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte. Întâlnirile vor avea loc online și presupun prezența pe toată durata zilei
a cel puțin unui reprezentant din partea fiecărui Participant selectat.
Acceleratorul se va încheia cu un eveniment final, ce va avea loc în București, în luna martie 2022, în care
Participanții vor prezenta evoluția Soluției lor de la începutul Acceleratorului până în momentul respectiv.
Organizatorul nu are obligația de a asigura cazare, masă, diurnă, transport și nici să ramburseze aceste
cheltuieli Participanților pentru evenimentele ce au loc în București.
3.7. Stabilirea câștigătorilor. Acordarea sprijinului financiar
Câștigătorii vor fi stabiliți și anunțați în cadrul evenimentului de pitch-ing, detaliat în etapa 2 de mai sus.
Organizatorii vor oferi acces la o serie de oportunități de sprijin financiar în valoare de minim 50.000 euro,
pornind de la finanțări nerambursabile, parteneriate comerciale, campanii de crowdfunding, investiții, ce
vor fi definite în funcție de nevoile echipelor câștigătoare. Acestea vor fi disponibile pentru minim 3 și
maxim 5 proiecte, dezvoltate atât de startup-uri cât și ONG-uri, în funcție de capitalul necesar și solicitat
pentru dezvoltarea soluției.
Acestea vor fi concretizate în perioada octombrie 2021 – martie 2022 și vor fi oficializate prin semnarea
unui contract de acordare a sprijinului financiar, ce va fi încheiat doar cu o persoană juridică, firma sau
ONG-ul prin care echipa câștigătoare dezvoltă și lansează Soluția.

În cazul câștigării unei finanțări nerambursabile din partea Organizatorului, aceasta vor fi acordată în
termen de 30 de zile calendaristice începând cu ziua următoare semnării contractului de acordare a
premiului. Suma aferentă finanțării câștigate va fi transferată Participanților în lei, la cursul BNR din ziua
evenimentului final, în contul bancar al Participanților.
Participanții câștigători ai unei finanțări nerambursabile se obligă să menționeze contribuția Acceleratorului
și a partenerilor acestuia, ce au contribuit la dezvoltarea și lansarea Soluției (de exemplu, “Aplicația/
Platforma dezvoltată în proiectul Innovators for Children cu sprijinul Fundației Vodafone România”.
În cazul obținerii unei investiții sau semnării unui parteneriat comercial cu o companie, relații facilitate de
Organizator, Participantul este responsabil de stabilirea condițiilor parteneriatului, de relația cu investitorii/
partenerii și de îndeplinirea obiectivelor propuse.
În cazul obținerii sprijinului în organizarea unei campanii de crowdfunding pe platforma Startarium,
participanții vor primi îndrumare în crearea campaniei, însă ei vor fi unicii sunt responsabili de a seta suma
solicitată, obiectivul financiar pe care vor să îl obțină prin acest mecanism și de a-l îndeplini. Valoarea
recompenselor/ pachetelor pentru fiecărei Soluție în parte este stabilită de Participant. Acesta oferă
recompense diferite pentru diverse niveluri de sume. Soluțiile vor fi finanțate numai dacă suma solicitată prin
intermediul campaniei a fost obținută integral, prin plăți, in termenul limită al Campaniei. Întreaga sumă
obținută va putea fi utilizată in mod exclusiv pentru realizarea proiectului aferent. In situația in care suma
solicitată nu este obținută integral prin plățile susținătorilor, in termenul limită al Campaniei, proiectul nu va fi
finanțat, sumele obținute urmând a fi returnate susținătorilor. Participanții se obligă să îndeplinească
obligațiile pe care și le-au asumat față de susținători privind realizarea și finalizarea proiectelor și livrarea
recompenselor la termenele stabilite. În acest sens, Participanții sunt singurii responsabili pentru livrarea și
îndeplinirea obligațiilor față de susținători astfel cum acestea au fost asumate.
Participanții câștigători sunt exclusiv răspunzători pentru plata oricăror taxe sau impozite, precum și pentru
îndeplinirea oricăror obligații legale în legătură cu premiul primit (precum plata oricăror taxe sau impozite,
declararea premiului câștigat și/sau altele), Organizatorul neavând în nicio situație obligația suplimentării
premiului și/sau a îndeplinirii altor obligații în numele Participanților câștigători, în legătura cu premiul
câștigat. Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, suma reprezentând venituri
din premii se adaugă la stabilirea bazei de calcul (baza impozabilă).
Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participanților câștigători orice documente suplimentare care
să dovedească îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și să descalifice orice Participant care nu pune la
dispoziția Organizatorului documentele solicitate în termen de cel mult 10 zile calendaristice. Totodată,
Organizatorul este în drept să descalifice orice Participant câștigător dacă se dovedește că acesta a
furnizat orice informații incorecte sau inexacte pe parcursul Acceleratorului și/sau că a încălcat prezentul
Regulament și/sau legislația aplicabilă și/sau dacă comportamentul acestuia este unul imoral.
În cazul în care un Participant declarat câștigător este descalificat, premiul se acordă următorului Participant
în clasament.

4. Confidențialitate. Drepturi de proprietate intelectuală și/sau alte drepturi comerciale
Prin elaborarea și transmiterea Aplicației de participare în cadrul Acceleratorului, Aplicanțiiși Participanții
conferă Organizatorului și partenerilor acestora (cu titlu gratuit, pe termen nelimitat în mod irevocabil și cu
aplicabilitate în orice teritoriu) dreptul de a utiliza datele furnizate în cadrul Aplicației și/sau al sesiunilor de
pitch-ing pentru promovarea Acceleratorului, promovarea Organizatorului și/sau a partenerilor și/sau a
altor evenimente care vor fi desfășurate de către aceștia (inclusiv imaginea reprezentanților Participanților,
înregistrarea video a pitch-urilor și denumirea Participanților și/sau a Business-urilor acestora).
În acest sens, Organizatorul și partenerii acestuia, vor putea fără a se limita la: să aducă la cunoștința
publicului cu titlu gratuit sau oneros, sub orice formă aleasă de Organizator, înregistrarea video a pitchurilor Participanților, Evenimentul final în tot sau în parte, orice alte imagini sau înregistrări cu reprezentații
Participanților pe durata Acceleratorului; să scrie și să publice orice articole privind desfășurarea
Acceleratorului și privind Aplicația/pitch-urile Participanților etc.; să aducă la cunoștința publicului
Participanții declarați câștigători, inclusiv valoarea premiilor câștigate; să folosească numele și imaginea
Participanților și a asociațialor/acționarilor acestora. Aceste drepturi vor fi exercitate de către Organizator
și partenerii săi cu bună credință și în limite rezonabile.
Prin completarea și transmiterea Aplicației, precum și prin participarea la sesiunile de pitch, Participanții
înțeleg și acceptă că orice idei, comentarii sau sugestii incluse în formularul de participare nu sunt informații
confidențiale. Totodată Participanții înțeleg și acceptă că orice altă persoană (inclusiv Organizatorul,
Partenerii săi, ceilalți Participanți, membri juriului) și pot dezvolta, poate au dezvoltat, sau sunt în curs de
dezvoltare a unor proiecte similare sau identice.
Pe cale de consecință, prin participare, Participanții renunță la orice pretenții legale care ar putea rezulta
din sau sunt legate de Aplicația și/sau pitch-urile acestora.
În nicio situație Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător dacă o informație cuprinsă în Aplicația sau pitchurile Participanților este folosită de o terță parte, inclusiv în sensul dezvoltării unor business-uri similare.

5. Limitarea răspunderii
Participanții înțeleg și acceptă că participă la Acceleratorul pe propria răspundere. Organizatorul și
partenerii acestuia nu sunt răspunzători pentru decizia Participanților de a participa la Accelerator și nici
pentru eventualele consecințe ale unei astfel de participări (nici pentru daune, vătămare corporală sau
deces care ar putea apărea ca rezultat al participării la Accelerator).
În orice situație în care răspunderea Organizatorului și a partenerilor săi ar putea fi angajată, aceștia nu
răspund în nici un caz pentru beneficiul nerealizat de Participanți, pierderi de profit, clienți și alte asemenea.
6. Modificarea regulamentului de concurs. Anularea Acceleratorului
Modificarea Regulamentului de concurs va fi efectuată numai în condiții excepționale, urmând ca
Organizatorul să aducă la cunoștință Aplicanților/Participanților modificările cu cel puțin 3 zile înainte ca
modificările să producă efecte. Orice modificare a prezentului Regulament se va putea efectua doar prin act
adițional.
Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Acceleratorul pentru motive întemeiate, urmând ca într-o atare
situație să anunțe Aplicanții/ Participanții într-un termen rezonabil, în funcție de motivul anulării. În situația
în care Acceleratorul este anulat, Organizatorul nu va fi obligat să achite Aplicanților și/sau Participanților
nici un fel de compensație pentru nici un motiv și în nicio situație, dacă motivele anularii Acceleratorului
sunt întemeiate.
7. Legea aplicabilă și instanța competentă
Prezentul document este redactat în limba română și va fi interpretat potrivit înțelegerii sensului termenilor
săi în limba română.
Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu derivat din desfășurarea
Acceleratorului se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul
Organizatorului.
8. Alte dispoziții
Organizatorul colectează datele cu caracter personal ale Participanților în acord cu legislația aplicabilă,
precum și în acord cu Politica de Confidențialitate.
Prezentul document a fost aprobat în data de 19.02.2021 și își va produce efectele începând cu data de
22.02.2021.
Pentru orice neclarități referitoare la conținutul și interpretarea prezentului Regulament vă rugăm să
contactați Organizatorul, folosind adresa de email: irina.simulescu@impacthub.ro.

