
Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu
Akceleracyjnego

DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONE

Z uczestnictwa w Programie
Akceleracyjnym realizowanym przez „Pro
Design” sp. z o.o. w ramach projektu pn.
„Concordia Design Accelerator - Wsparcie
rozwoju firm i gospodarki w realiach
„post-COVID economy”, w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie
otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I działanie
2.5 Programy akceleracyjne wykluczone
są podmioty prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie:

1) wytwarzania, przetwórstwa lub
wprowadzania do obrotu tytoniu i
wyrobów tytoniowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu
napojów alkoholowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu
treści pornograficznych;

4) obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią i amunicją;

5) gier losowych, zakładów wzajemnych,
gier na automatach i gier na
automatach o niskich wygranych;

6) produkcji lub wprowadzania do obrotu
środków odurzających, substancji
psychotropowych lub ich prekursorów,

7) związanej z likwidacją czy budową
elektrowni jądrowych,

8) związanej z inwestycjami w
infrastrukturę portów lotniczych,
chyba że są one związane z ochroną
środowiska lub towarzyszą im
inwestycje niezbędne do łagodzenia

Appendix No. 3 to the Term and Conditions
of the Acceleration Program

EXCLUDED ACTIVITIES

From participation in the Acceleration
Program implemented by „Pro Design” sp.
z o.o. within the project named
„Concordia Design Accelerator –
Supporting the development of
companies and the economy in the reality
of „post-COVID economy” within the
Operational Programme Intelligent
Development priority axis 2 Support for
the environment and business potential
for R&D&I activity measure 2.5
Acceleration programmes, are excluded
entities running business in the following
areas:

1) the manufacturing, processing and
marketing of tobacco and tobacco
products;

2) manufacturig or marketing of alcohol
drinks;

3) manufacturing or marketing of
pornographic content;

4) marketing of explosive materials,
weapons and ammunition;

5) games of chances, Betting, gaming on
low-prize machines;

6) manufacturing of drugs, drugs
trafficking marketing of psychotropic
substances or precursors,

7) connected with liquidation or building
of nuclear power plants,

8) being investment in airport
infrastructure, unless related to
environmental protection or
accompanied by measures to mitigate
negative environmental impact.
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lub ograniczenia ich negatywnego
oddziaływania na środowisko.
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