Komunikat
Zakończenie pracy platformy startowej Idealist
Wstęp – co się stało?
Jest nam niezmiernie przykro poinformować, że w dniu 8 kwietnia br. został do sądu
skierowany wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp.
z o.o. (PN-TE lub Spółka). W ten sposób z mapy Lubelszczyzny znika ważny podmiot
wpierający tak potrzebną obecnie innowacyjną gospodarkę a wraz z nim jedna z trzech
funkcjonujących na Lubelszczyźnie platform startowych.
Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku była utrata zdolności do regulowania
przez spółkę zobowiązań, która to sytuacja zaistniała wyłącznie w konsekwencji
jednostronnego rozwiązania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości umowy
o dofinansowanie, której przedmiotem było prowadzenie przez Spółkę projektu platformy
startowej i w związku z tym doszło do wstrzymania wypłat na pokrycie kosztów projektu.
Poniżej przedstawiamy ułożone chronologicznie zdarzenia, które doprowadziły
do zakończenia pracy platformy startowej:

Jak do tego doszło?
• W 2018 roku w wyniku przeprowadzonego przez PARP konkursu złożony przez Park
Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o. projekt platformy startowej Idealist został
wybrany jako jeden z 6 w kraju pomysłów na uruchomienie ekosystemu wsparcia dla
nowych innowacyjnych przedsiębiorców z terenu Polski Wschodniej. W ramach
procedury konkursowej PARP dokonywała weryfikacji i oceny złożonych wniosków,
dokumentów, w tym odpowiednich oświadczeń a także przeprowadziła dodatkowe
ustalenia z udziałem przedstawicieli spółki podczas tzw. panelu ekspertów, który był
integralnym i obligatoryjnym etapem oceny wniosku. Pierwotnie najważniejszym celem
realizacji projektu było wsparcie w ciągu niespełna 3 lat 300 innowacyjnych pomysłów
przy czym, w efekcie przeprowadzonych procesów inkubacji, min. 150 z nich powinno
być gotowych do wejścia na rynek ze swoimi produktami (towary i/lub usługi). Umowa
pomiędzy PN-TE a PARP została w tym zakresie podpisana w listopadzie 2018 roku.
• Pierwszy nabór pomysłów do wsparcia platformy został przeprowadzony wiosną 2019
roku. Proces inkubacji (na czym polegała inkubacja w dalszej części) pierwszych 50
przedsiębiorców rozpoczął się w maju 2019 roku i miał odbywać się w kolejnych
„rundach”, z których każda miała trwać przeciętnie pół roku.
• We wrześniu 2019 r. – po kilku miesiącach merytorycznej pracy platformy, PARP
rozpoczęła „kontrolę doraźną” projektu i na tej podstawie wstrzymała wypłatę zaliczki,
która miała być przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia projektu. Zaliczka
w kwocie 1,3 mln zł ostatecznie została wypłacona w grudniu 2019 r.
• W ślad za kontrolą PARP – w październiku 2019 r. – swoją kontrolę rozpoczęło Centralne
Biuro Antykorupcyjne. Zgodnie z umową Spółka poinformowała PARP o trwającej
kontroli CBA (spółka dysponuje potwierdzeniami odczytu oficjalnej informacji e-mail
przez
pracowników
PARP).
Kontrola
CBA
dotyczyła
m.in.
ewentualnych
nieprawidłowości na etapie przyznawania dofinansowania, przede wszystkim na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie przez PARP. W ramach prowadzonej kontroli, poza
pracownikami Spółki, wyjaśnienia w kwestiach, które stały się po zakończeniu kontroli
CBA przedmiotem jej doniesienia do prokuratury składali również pracownicy PARP,
w tym kierownictwo departamentu odpowiedzialnego za realizację programu platform
startowych. Z treści składanych wyjaśnień wyraźnie wynika, że przedstawiciele PARP
mieli wiedzę w zakresie tego jakie fakty i zdarzenia pozostają w kręgu zainteresowania
kontrolujących, a co za tym idzie - w jakim kierunku mogą iść wnioski kontrolerów CBA,
tj.: co do rzekomych nieprawidłowości, które miałyby mieć miejsce jeszcze na etapie
przyznawania dofinansowania.
• Kontrola PARP zakończyła się w marcu 2020 r. W trakcie kontroli badana była m.in.
sprawa miejsca realizacji projektu. Na bazie kontroli PARP wydała szereg zaleceń, które
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dotyczyły poprawy funkcjonowania platformy i zalecenia te zostały przez Spółkę
w całości wdrożone.
Równolegle z trwaniem obu kontroli – PARP i CBA – toczyły się rozmowy na temat ew.
dalszego prowadzenia projektu i warunków na jakich projekt może być kontynuowany.
Ostatecznie warunki te m.in. na podstawie wyników kontroli własnej PARP zostały
określone i przełożone na zapisy aneksu do umowy miedzy PARP a Spółką podpisanego
w czerwcu 2020 r. z mocą od maja tegoż roku. W ramach zmian wprowadzonych
do projektu w efekcie zawarcia aneksu zmniejszona została planowana do dalszej
inkubacji liczba przedsiębiorstw – z 50 do 35 na każdą półroczna rundę inkubacji - oraz
adekwatnie do tego zmniejszony został budżet projektu. Jednocześnie istotnie
podwyższony został konieczny do osiągnięcia wskaźnik skuteczności inkubacji (z 50%
do 80% firm gotowych do działalności rynkowej). Od tego momentu Spółka
kontynuowała w dobrej wierze projekt, na zmienionych aneksem warunkach, mając
pewność finansowania kosztów projektu do końca jego trwania tj. do kwietnia 2022 r.
Kontrola CBA trwała do końca 2020 r. przy czym wersja protokołu pokontrolnego trafiła
do Spółki w kwietniu 2020 r. Do zawartych w nim wniosków, wskazanych rzekomych
nieprawidłowości Spółka wniosła szereg zastrzeżeń, które finalnie w większości zostały
przez CBA uwzględnione. Ostatecznie podtrzymane zostały jedynie dwa zastrzeżenia,
które stały się przedmiotem późniejszego zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej
w Lublinie.
25 stycznia 2021 r. CBA złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez b. członów zarządu Spółki. Potencjalne zarzuty dotyczą rzekomego składania
przez ówczesny zarząd Spółki nieprawdziwych, nierzetelnych oświadczeń w odniesieniu
do miejsca realizacji projektu (aspekt który był wnikliwie kontrolowany wcześniej także
przez PARP i nie stanowił przeszkody do zawarcia przez PARP aneksu do umowy)
oraz oświadczenia co do dysponowania środkami finansowymi na realizację projektu.
Tego samego dnia PARP poinformowała Spółkę, że w wyniku powzięcia informacji
o doniesieniu CBA do prokuratury wstrzymuje procedowanie wniosków o płatność
złożonych do tamtej pory przez Spółkę. Na tamten moment wartość wniosków
złożonych do rozliczenia opiewała na ponad 1,5 mln zł.
Przez półtora miesiąca PARP przeprowadzała własne, kolejne „czynności sprawdzające”
– w tym ponownie badano sprawę dysponowania przez Spółkę przestarzeniami
dla przedsiębiorców i miejsca realizacji projektu. W efekcie 3 marca 2021 r. (data
doręczenia do Spółki 9 marca br.) PARP poinformowała o rozwiązaniu umowy w trybie
natychmiastowym z jednoczesnym żądaniem zwrotu wszystkich dotychczas
wypłaconych w ramach projektu środków wraz z odsetkami (pond 4,5 mln zł). Przesłanki
do tej decyzji wg PARP to złożenie przez ówczesnych przedstawicieli Spółki na etapie
ubiegania się o przyznanie finansowania rzekomo nieprawdziwych, nierzetelnych
oświadczeń dotyczących: 1) miejsca realizacji projektu (zarzut gruntownie rok wcześniej
kontrolowany przez kontrolerów PARP); 2) posiadania statusu ośrodka innowacji (jeden
z potencjalnych zarzutów, od którego CBA odstąpiło w wyniku analizy argumentacji
przedstawionej przez Spółkę); 3) niepoinformowania PARP o kontroli CBA oraz jej
wynikach (pomimo posiadania przez Spółkę dowodów potwierdzających powiadomienie
PARP).
W odpowiedzi Spółka wystosowała do PARP obszerne pismo argumentujące
bezpodstawność rozwiązania umowy i wzywające do realizacji umowy (a przynajmniej
zakończenia trwającej rundy inkubacji gdyż – został miesiąc do końca półrocznego
okresu inkubacji) lub zakończenia jej za porozumieniem stron z rozliczeniem
do momentu rozwiązania poniesionych przez Spółkę kosztów. Propozycja ta do dzisiaj
pozostaje bez jakiejkolwiek odpowiedzi.

Czym zajmowała się platforma i jakie były rezultaty jej pracy?
W ramach projektu platformy startowej Idealist realizowany był proces naboru
oraz wsparcia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw – tzw. inkubacja. Nabór polegał
na etapowej selekcji pomysłów zgłoszonych przez zespoły z pomocą ekspertów
współpracujących z platformą. Zespoły najlepiej finalnie ocenione wg określnych
regulaminem kryteriów były zapraszane do odbycia programu inkubacji. Celem tego procesu
w odniesieniu do każdej spółki była weryfikacja pomysłu tj. upewnienie się czy dany pomysł

jest możliwy do zamienienia w sprawnie funkcjonujący, dochodowy biznes. Każda firma
opracowywała także wersję swojego produktu (towar i/lub usługa), która mogła służyć
testowaniu zainteresowania potencjalnych klientów. Każda nowa firma miała przez
platformę zapewnioną opiekę tzw. Menadżera Inkubacji, który czuwał nad przebiegiem prac,
doradzał, pomagał planować, pilnował harmonogramu i budżetu. Poza tym inkubowani mieli
zapewnione usługi podstawowe dla utrzymania spółki w trakcie pobytu na platformie, takie
jak obsługa księgowa, doradztwo prawne. Kolejną grupą usług wsparcia były usług
specjalistyczne świadczone przez ekspertów zatrudnianych w ramach platformy, jak też
zamawiane na rynku, na podstawie postępowań zakupowych prowadzonych zgodnie
z zasadą konkurencyjności opisaną odpowiednimi wytycznymi.
Dotychczas na platformie zostało zakończonych 85 inkubacji, 74 firmy otrzymały
dokumenty poświadczające gotowość do wdrożenie pomysłów na rynku. Spośród nich 19
spółek otrzymało, m.in. na podstawie wyników i dokumentacji wydanej przez platformę,
dalsze finansowanie z PARP w ramach działania 1.1.2 POPW na rozwój swoich pomysłów na
łączną kwotę ponad 18 mln zł (lista 19 pomysłów w załączeniu). Wśród inkubowanych spółek
zdecydowana większość - ponad 100 podmiotów (licząc łącznie wyinkubowane i te które
musiały przerwać inkubacje w wyniku decyzji PARP) zarejestrowało swoją siedzibę na terenie
województwa Lubelskiego. Prowadzone wśród startupów badanie satysfakcji wskazuje, że
większość z nich była zadowolona lub bardzo zadowolona z jakości otrzymanych w ramach
platformy usług. Poza procesem inkubowania nowych pomysłów platforma prowadziła także
działania promujące idee innowacyjności i przedsiębiorczości.
Stan projektu na koniec
W momencie przerwania projektu w końcowej fazie inkubacji (zabrakło 1 miesiąca
do zakończenia procesu) były kolejne 34 spółki. Niedokończenie inkubacji i brak
dokumentów końcowych uniemożliwi albo znacząco opóźni im stratnie się o kolejne środki
na rozwój, zarówno w formie grantów jak i współpracy z inwestorami prywatnymi.
Niezapłacone koszty realizacji projektu na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
wynoszą ponad 1,8 mln zł, a łączne nierozliczone koszty projektu to ponad 3,3 mln zł (w tym
koszty pokryte przez Spółkę, a nierozliczone na podstawie złożonych do PARP wniosków
oraz zobowiązania zaciągnięte po dacie złożenia wniosków, które powinny być spłacone
z kolejnych wypłat z PARP). Wartość nierozliczonych wniosków projektu złożonych do PARP
na dzień przerwania projektu wynosi ponad 1,6 mln. zł. Na liście niespłaconych wierzycieli
znajduje się 130 osób i podmiotów, w tym pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu
oraz dostawcy usług na rzecz inkubowanych spółek.
Stanowisko Spółki Park Naukowo-technologiczny Energii Sp. z o.o. – operatora platformy
Idealist
Poniżej stanowisko Spółki w zaistniałej sytuacji:
• Zawarte w doniesieniu CBA - na które w informacji o rozwiązaniu umowy powołuje
się następnie PARP - twierdzenia w zakresie rzekomych nieprawidłowości dotyczą
okresu ubiegania się o przyznanie dofinansowania a nie okresu realizacji projektu.
• Wymienione w doniesieniu CBA twierdzenia dotyczące rzekomych nieprawidłowości
nie mogą się ostać w świetle stanu faktycznego i przepisów prawa. Ostatecznie
o tym czy ewentualne zarzuty popełnienia przestępstwa zostaną postawione będzie
decydowała Prokuratura a następnie sprawę oceni niezawisły Sąd. Do tego czasu
zgodnie z prawem obowiązuje zasada domniemania niewinności i zaistniała sytuacja
nie uprawnia do ferowania rozstrzygnięć w tej sprawie.
• W odniesieniu do zarzutu niedysponowania w miejscu realizacji projektu
powierzchniami dla startupów, na etapie ubiegania się o dofinansowanie ówcześni
przedstawiciele Spółki informowali – zarówno w postaci zapisów we wniosku jak
i ustnie podczas prezentacji na panelu ekspertów – o tym, że poza budynkiem
biurowym, który wymaga termomodernizacji, Spółka dysponuje innymi
powierzchniami przygotowanymi i dedykowanymi do obsługi startupów, legitymując
się stosowną umową najmu. W świetle tego, brak faktycznego udostępnienia
podmiotom inkubowanym powierzchni w budynku przy ul. Frezerów 11,
spowodowany wykonaniem prac przygotowawczych w ramach realizacji projektu
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termomodernizacji, nie miał żadnego wpływu na przebieg inkubacji startupów, gdyż
Spółka dysponowała na sąsiadującej nieruchomości pomieszczeniami biurowymi
na potrzeby startupów.
Wymieniony przez CBA ew. zarzut niezapewnienia środków własnych na realizację
projektu jest nieuzasadniony, a wręcz sprzeczny z zapisami dokumentacji
konkursowej i złożonymi w tym zakresie oświadczeniami.
Ewidentnie nieprawdziwy jest zarzut braku wiedzy pracowników PARP o trwającej
kontroli CBA – Spółka dysponuje potwierdzeniami wysłania i odczytu odpowiednich
informacji przez pracowników PARP,
Po podpisaniu aneksu w czerwcu 2020 r. projekt był w dalszym ciągu realizowany
przez Spółkę w dobrej wierze na bazie zapisów umowy, w tym zamawiane usług
specjalistyczne na rzecz startupów u różnych dostawców mając gwarancję pokrycia
ich kosztów inkubacji ze środków finansowanych przez PARP. Wszystkie kluczowe
wskaźniki projektu były osiągane nawet szybciej niż zakładała umowa.
W projekcie – do momentu jego przerwania na skutek decyzji PARP - zdarzały się
opóźnienia w płatnościach dla dostawców, które każdorazowo wynikały m.in.
z długich terminów rozliczenia kosztów przez instytucję pośredniczącą (zgodnie
z treścią umowy o dofinansowanie na rozpatrzenie wniosku o płatność PARP miał 60
dni, natomiast na wypłatę środków kolejne 15), jednak finalnie dostawcy otrzymywali
zapłatę za swoje usługi.
Wszelkie wydatki jakie zostały przez Spółkę poniesione i dotychczas jedynie
częściowo przez PARP rozliczone, zostały poniesione zgodnie z umową na rzecz
realizacji projektu w zdecydowanej większości bezpośrednio na inkubację startupów.
Wszelkie zakupy usług poczynione przez Spółkę na rzecz startupów były realizowane
z zachowaniem zasady konkurencyjności za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Każda wydatkowana w projekcie kwota jest udokumentowana, a dokumenty zostały
przekazane do PARP.
Projekt z założenia (co wynika jasno z dokumentacji konkursowej) nie miał być
przedsięwzięciem, na którym Spółka bezpośrednio miała zarobić. Celem jego
realizacji miało być zbudowanie „ekosystemu”, który byłby zdolny dopiero
w następstwie realizacji projektu do obsługi startupów w formie usług komercyjnych.
Spółka jest instytucją otoczenia biznesu o charakterze non-profit, w swoim statucie
posiada zapisy o przeznaczeniu wszelkich zysków z działalności komercyjnej
na rozwój usług wspierania przedsiębiorczości.
Zważywszy na powyższe uważamy, że decyzja o wstrzymaniu finansowania, a przez
to uniemożliwienie kontynuowania inkubacji innowacyjnych pomysłów w ramach
platformy Idealist jest rażąco niesprawiedliwa i krzywdząca zarówno dla Spółki
jak i dla startupów, a także dla dostawców usług na rzecz startupów. Działanie PARP
w tej sprawie postrzegamy jako skrajnie nieodpowiedzialne i stojące w sprzeczności
nie tylko z zapisami umowy, ale także zasadami współżycia społecznego.
Spółka będzie dochodzić swoich praw przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych
instrumentów prawnych.

Lista innowacyjnych pomysłów zweryfikowanych na platformie, które pozyskały dalsze
finansowanie z PARP
• Wprowadzenie na rynek zestawu rekreacyjnego łączącego e-sport z aktywnością
fizyczną, w szczególności dla dzieci
• Rozwój technologii dedykowanych wzmacniaczy mikrofalowych dla sieci 5G
• Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci ekologicznego nawozu
•

Innowacyjna aplikacja online wspierająca za pomocą AI tworzenie strategii, zarządzanie
oraz optymalizację dużych ilości treści w serwisach internetowych

•

Interaktywny asystent głosowy oparty o autorskie algorytmy rozpoznawania obrazu
z funkcją śledzenia wzrokiem i rozpoznawania twarzy

•
•

Rekomender asortymentu (SaaS) dla sieci handlowych
Wdrożenie systemu wsparcia analizy stanu prawnego wykorzystujący maszynowe
przetwarzanie języka naturalnego

•

Rozbudowa platformy do tworzenia interaktywnych aplikacji konwersacyjnych
opartych o Wirtualne Istoty w celu globalnej komercjalizacji
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Szpitalny kiosk telemedyczny do zdalnego wykonywania badań diagnostycznych
Rozwój aplikacji mobilnej do organizowania wydarzeń sportowych
Serwis prognozowania społecznościowego

•

Platforma B2B (marketplace B2B) wspomagająca i automatyzująca budowanie
partnerstw biznesowych oraz kampanii cross-marketingowych pomiędzy firmami
Wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci technologii dla robota
laboratoryjnego służącej do przygotowania próbek wg metody Solvent Front Position
Extraction
Rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii dla projektowania i prefabrykacji paneli
membran fasadowych z izolacją cieplną
Immersyjne nauczanie j. angielskiego. System do nauki języka w wirtualnej
rzeczywistości
Platforma oparta na AI, wykonująca predykcje in silico eksperymentów in vitro wirusów
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INNOWACYJNY MECHANIZM ZRYWKI BEZPIECZEŃSTWA W URZĄDZENIU STERUJĄCYM
LATAWCEM KITESURFINGOWYM

•

Skuteczne usuwanie zakwitów sinicowych w zbiornikach wodnych z powietrza przy
użyciu gyrocoptera (wiatrakowca) i drona

•

Multifunkcyjne urządzenie pomiarowe wielkiej częstotliwości

