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REGULAMIN KONKURSU  

„REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013” 

III EDYCJA - 2015 

 

I. Założenia organizacyjne 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Regaty Rozwoju: 

Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”, zwany dalej 

„Konkursem”. 

2. Celem Konkursu jest: 

1) Wsparcie upowszechniania informacji o projektach innowacyjnych i współpracy 

ponadnarodowej, realizowanych w ramach PO KL. 

2) Upowszechnienie informacji o produktach wypracowanych w projektach, 

o których mowa w pkt. 1,  ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla 

rozwiązywania problemów w obszarze polityk sektorowych objętych PO KL. 

§ 2 

1. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w ramach dwóch kategorii: 

1) Liderzy Innowacji PO KL. 

2) Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL. 

2. Uczestnikiem Konkursu jest beneficjent projektu innowacyjnego i/lub współpracy 

ponadnarodowej, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), którego projekt został 

zgłoszony do Konkursu zgodnie z ust. 3, zwany dalej „Uczestnikiem Konkursu”. 

3. Podmiotem zgłaszającym projekt do Konkursu może być Uczestnik Konkursu lub Instytucja 

Pośrednicząca lub Instytucja Pośrednicząca II stopnia, będąca stroną umowy 

o dofinansowanie zgłoszonego do Konkursu projektu innowacyjnego i/lub współpracy 

ponadnarodowej, zwane dalej, odpowiednio: „IP” i „IP2”. 

§ 3 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 4 

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§ 5 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

2. Podmioty zgłaszające projekt do Konkursu, o których mowa w § 2, ust. 3.,  pokrywają we 

własnym zakresie koszty związane z ich zgłoszeniem. 

§ 6 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja 

Wspomagająca, z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Dane Organizatora: 

Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca 

ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa 

Tel: 22 378 31 00 

Fax: 22 201 97 25  

 
3. Osobami udzielającymi informacji na temat Konkursu są:  

1)  w kategorii Liderzy Innowacji PO KL:  

a) Dariusz Pietrzyk, tel.: 22 378 31 72, e-mail: Dariusz.Pietrzyk@cpe.gov.pl, 

b) Anna Elżbieta Strzała, tel.: 22 378 31 69, e-mail: Anna.Strzala@cpe.gov.pl.  

2) w kategorii Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL:  

a) Maciej Jamrozik, tel. 22 378 31 62, e-mail: Maciej.Jamrozik@cpe.gov.pl; 

b) Magdalena Karczewska, tel.: 22 378 31 63, e-mail: Magdalena.Karczewska@cpe.gov.pl. 

II. Warunki udziału 

§ 7 

1. Do Konkursu mogą być zgłoszone: 

1) w kategorii Liderzy Innowacji PO KL:  

projekty innowacyjne testujące oraz projekty innowacyjne testujące z komponentem 

ponadnarodowym, w stosunku do których właściwa Sieć Tematyczna wydała decyzję 

o pozytywnej walidacji produktu finalnego najpóźniej do ostatniego dnia trwania 

naboru określonego w § 8 ust. 4; 

mailto:Anna.Strzala@cpe.gov.pl
mailto:Magdalena.Karczewska@cpe.gov.pl
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2) w kategorii Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL:  

projekty innowacyjne testujące z komponentem ponadnarodowym, w stosunku 

do których właściwa Sieć Tematyczna, wydała decyzję o pozytywnej walidacji 

produktu finalnego najpóźniej do ostatniego dnia trwania naboru określonego w § 8 

ust. 4 oraz projekty z komponentem ponadnarodowym i wyodrębnione projekty 

współpracy ponadnarodowej, których realizacja zakończyła się najpóźniej 

do ostatniego dnia trwania naboru określonego w § 8 ust. 4. 

 

2. W Konkursie nie może być zgłoszony projekt, któremu przyznano tytuł laureata lub 

wyróżnionego w I lub II edycji Konkursu  w latach 2013/2014. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora, w formie wskazanej 

w § 8. ust. 6, następujących dokumentów: 

1) w przypadku projektów zgłaszanych przez Uczestników Konkursu: 

A) dla projektów zgłaszanych w kategorii Liderzy Innowacji PO KL: 

a) wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 

nr 1a do Regulaminu Konkursu, 

b) wypełnionego i podpisanego opisu produktu finalnego, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu, 

c) raportu z ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego, 

d) produktu finalnego projektu zgłaszanego do Konkursu, z wyjątkiem sytuacji, 

w której w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu wskazano link do strony 

internetowej, na której dostępny jest produkt. 

B) dla projektów zgłaszanych w kategorii Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL: 

a) wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 

nr 1a do Regulaminu Konkursu, 

b) wypełnionego i podpisanego opisu współpracy ponadnarodowej, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu, 

c) aktualnego na dzień zgłaszania projektu do Konkursu, zatwierdzonego 

i podpisanego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 

d) obowiązującej na dzień zgłaszania projektu do Konkursu, zatwierdzonej 

i podpisanej umowy o współpracy ponadnarodowej, 

e) produktu/produktów współpracy ponadnarodowej wypracowanych w projekcie 

zgłaszanym do Konkursu, z wyjątkiem sytuacji, w której w załączniku nr 3 

do Regulaminu Konkursu wskazano link do strony internetowej, na której 

dostępny jest produkt/produkty, lub uzasadniono brak możliwości podania 

powyższych informacji/przekazania produktów do Organizatora. 

W przypadku projektów zgłaszanych przez Uczestników Konkursu, Organizator wystąpi 

dodatkowo do IP lub IP2 będącej stroną umowy o dofinansowanie zgłoszonego projektu 



 
 

 

Strona | 4 Strona | 4 

o oświadczenie w zakresie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, którego wzór 

stanowi załącznik nr 4a do Regulaminu Konkursu.  

2)  W przypadku projektów zgłaszanych przez IP lub IP2: 

A) dla projektów zgłaszanych w kategorii Liderzy Innowacji PO KL: 

a) wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 

nr 1b do Regulaminu Konkursu, 

b) wypełnionego i podpisanego opisu produktu finalnego, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu, 

c) raportu z ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego, 

d) produktu finalnego projektu zgłaszanego do Konkursu, z wyjątkiem sytuacji, 

w której w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu wskazano link do strony 

internetowej, na której dostępny jest produkt. 

B) dla projektów zgłaszanych w kategorii Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL: 

a) wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 

nr 1b do Regulaminu Konkursu, 

b) wypełnionego i podpisanego opisu współpracy ponadnarodowej, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu, 

c) aktualnego na dzień zgłaszania projektu do Konkursu, zatwierdzonego 

i podpisanego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 

d) obowiązującej na dzień zgłaszania projektu do Konkursu, zatwierdzonej 

i podpisanej umowy o współpracy ponadnarodowej, 

e) produktu/produktów współpracy ponadnarodowej wypracowanych w projekcie 

zgłaszanym do Konkursu, z wyjątkiem sytuacji, w której w załączniku nr 3 

do Regulaminu Konkursu wskazano link do strony internetowej, na której 

dostępny jest produkt/produkty lub uzasadniono brak możliwości podania 

powyższych informacji/przekazania produktów do Organizatora. 

4. Podmiotami zgłaszającym projekt do Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione 

u Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (to znaczy małżonkowie, wstępni, 

zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu), jak również osoby, co do 

których zachodzi podejrzenie naruszenia zasad przejrzystości czy bezpośredniego wpływu na 

ostateczne wyniki Konkursu.  

5. Podmioty zgłaszające projekt do Konkursu mogą zgłosić więcej niż jeden projekt. Każdy 

projekt jest zgłaszany odrębnie i podlega indywidualnej ocenie. Dla każdego projektu należy 

wypełnić oddzielnie dokumenty określone w § 7 ust. 3. 

6. W przypadku projektów innowacyjnych testujących z komponentem ponadnarodowym, 

podmioty zgłaszające projekt do Konkursu, mogą zgłosić ten sam projekt do każdej z dwóch 

kategorii, o których mowa w § 2 ust. 1. W tej sytuacji zastosowanie znajdują zapisy ust. 5. 



 
 

 

Strona | 5 Strona | 5 

III. Wymagane dokumenty 

§ 8 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie podmioty zgłaszające projekt do Konkursu, powinny 

dostarczyć do siedziby Organizatora dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 3.  

2. Wzory formularzy, o których mowa w § 7 ust. 3: pkt. 1) A) a - b), pkt. 1 B) a - b), oraz pkt. 

2 A) a - b), pkt. 2 B) a - b), można pobrać ze strony internetowej Organizatora (www.kiw-

pokl.org.pl). 

3. Dodatkowe dokumenty lub materiały przekazane przez podmioty zgłaszające projekt 

do Konkursu, inne niż wymienione w § 7 ust. 3, nie będą brane pod uwagę przy ocenie. 

4. Kompletne zgłoszenie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską 

na adres: Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca, 

ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, w godzinach pracy urzędu, tj. 8.15-16.15, 

od poniedziałku do piątku, w terminie od dnia 25.03.2015 roku do dnia 27.04.2015 roku, z 

dopiskiem: Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO 

KL 2007-2013, III edycja -2015”. 

5. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do sekretariatu Organizatora. Wszelkie 

zgłoszenia dokonane po dniu 27.04.2015 roku nie będą rozpatrywane. 

6. Podmioty zgłaszające projekt do Konkursu, przesyłają do Organizatora zgłoszenie 

w formie: 

1) w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3: pkt. 1) A) a – b), pkt. 1) 

B) a-b), oraz pkt. 2) A) a-b), pkt. 2) B) a-b), papierowej oraz elektronicznej (zapisane 

na nośniku CD bądź DVD w formacie PDF., JPG.), przy czym wersja papierowa 

dokumentów musi być tożsama z wersją elektroniczną,  

2) w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt. 1) A)  c-d), B) c-e) 

oraz pkt. 2 A) c-d), B) c-e), wyłącznie elektronicznej: na nośniku CD bądź DVD lub 

w przypadku produktu finalnego lub produktu/produktów współpracy 

ponadnarodowej, poprzez wskazanie - w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu 

(w przypadku projektów składanych w kategorii: Liderzy Innowacji PO KL) lub 

załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu (w przypadku projektów składanych 

w kategorii: Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL) - linku do strony 

internetowej, na której dokumenty są dostępne wraz z loginem i hasłem, jeśli są one 

wymagane. 

7. Uczestnik Konkursu,  składając swój podpis na Formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa 

w § 7, ust. 3, pkt. 1) A) a) oraz pkt. 1 ) B) a),  jednocześnie: 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
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1) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu  i akceptuje jego postanowienia; 

2)  oświadcza, że posiada prawa autorskie do przekazanych materiałów lub wskazuje 

IP lub IP2 jako właściciela praw autorskich; 

3) w przypadku posiadania autorskich praw majątkowych, wyraża zgodę: 

a) na nieodpłatne korzystanie z przekazanych materiałów przez Organizatora bez 

ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach 

eksploatacji: 

 publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak 

i pojedynczych elementach drukiem, 

 publikowanie i zwielokrotnianie w przyjętej wersji zwartej, jak i pojedynczych 

elementach w lokalnych i ogólnodostępnych sieciach elektronicznych, 

 publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak 

i pojedynczych elementach we wszelkich drukach związanych z akcjami 

marketingowymi o charakterze ogólnym i kierunkowym, 

 publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak 

i pojedynczych elementach w reklamie wielkoformatowej, szczególnie 

na plakatach, afiszach, billboardach i tym podobnych formach prezentacji, 

 publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak 

i pojedynczych elementach we wszelkich formach o charakterze 

wystawienniczo-reprezentacyjnym, 

 publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak 

i pojedynczych elementach podczas imprez sponsorowanych oraz imprez 

o charakterze ogólnodostępnym; 

b) na sporządzanie wersji obcojęzycznych przekazanych materiałów; 

c) aby Organizator wykonywał zależne prawa autorskie wobec przekazanych 

materiałów w każdym miejscu i czasie; 

4)  przypadku posiadania autorskich praw majątkowych posiada zgodę wszystkich osób,  

których wizerunek jest przedstawiony w przekazanych materiałach, na jego 

nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora w całości i fragmentach, wraz 

z późniejszymi zmianami – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

8. W sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu wskaże jako właściciela autorskich praw majątkowych 

IP lub IP2, Organizator wystąpi do niej o stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4b do Regulaminu Konkursu. 

9. IP lub IP2, składając swój podpis na Formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 7, ust. 

3, pkt. 2) A) a) oraz pkt. 2 ) B) a),  jednocześnie: 

1) oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Konkursu  i akceptuje jego 

postanowienia; 

2) oświadcza, że posiada prawa autorskie do przekazanych materiałów; 
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3) wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z przekazanych materiałów przez 

Organizatora bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, 

na następujących polach eksploatacji: 

a) publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak 

i pojedynczych elementach drukiem, 

b) publikowanie i zwielokrotnianie w przyjętej wersji zwartej, jak i pojedynczych 

elementach w lokalnych i ogólnodostępnych sieciach elektronicznych, 

c) publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak 

i pojedynczych elementach we wszelkich drukach związanych z akcjami 

marketingowymi o charakterze ogólnym i kierunkowym, 

d) publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak 

i pojedynczych elementach w reklamie wielkoformatowej, szczególnie 

na plakatach, afiszach, billboardach i tym podobnych formach prezentacji, 

e) publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak 

i pojedynczych elementach we wszelkich formach o charakterze 

wystawienniczo-reprezentacyjnym, 

f) publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak 

i pojedynczych elementach podczas imprez sponsorowanych oraz imprez 

o charakterze ogólnodostępnym; 

4) wyraża zgodę, na sporządzanie wersji obcojęzycznych przekazanych materiałów; 

5) wyraża zgodę, aby Organizator wykonywał zależne prawa autorskie wobec 

przekazanych materiałów w każdym miejscu i czasie; 

6) posiada zgodę wszystkich osób, których wizerunek jest przedstawiony 

w przekazanych materiałach, na jego nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora 

w całości i fragmentach, wraz z późniejszymi zmianami – zgodnie z ustawą z dnia 

4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90, poz. 

631, z późn. zm.). 

10. W przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym projekt do Konkursu jest IP lub IP2, 

a właścicielem autorskich praw majątkowych jest Uczestnik Konkursu, Formularz 

zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1b do Regulaminu Konkursu), w zakresie o którym 

mowa w ust. 9, pkt. 2) - 6), podpisuje Uczestnik Konkursu. 

11. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem projektów 

do Konkursu, podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1a lub 

1b do Regulaminu Konkursu.  Dane osobowe osób reprezentujących podmioty zgłaszające 

projekty oraz dane osób do kontaktu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. Odmowa podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich 

przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości zgłoszenia projektu do Konkursu. 
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12. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem 

Konkursu jest Organizator. 

13. Osoby, których dane będą przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

14. Organizator nie zwraca dokumentów lub materiałów przekazanych w ramach zgłoszeń 

projektów do Konkursu. 

IV. Kryteria oceny 

§ 9 

1. Zgłoszenia w ramach Konkursu zostaną zweryfikowane przez przedstawicieli Organizatora 

pod kątem spełnienia wymogów określonych w § 7 i 8, pod warunkiem wpłynięcia co 

najmniej 8 zgłoszeń w ramach każdej kategorii Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 1, z 

uwzględnieniem § 9 ust. 3 Regulaminu. Projekty, które ich nie spełniają, nie będą podlegały 

dalszej ocenie.  

2. Organizator nie będzie rozpatrywał zgłoszeń, jeżeli nie zostanie spełniony warunek o 

którym mowa w ust. 1, a także nie uwzględni w Konkursie materiałów posiadających wady 

lub uszkodzenia wynikłe np. z nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki.  

3. Organizator dopuszcza możliwość jednorazowego uzupełnienia/skorygowania zgłoszenia, 

w przypadku gdy: 

1) Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1a oraz 1b do niniejszego 

Regulaminu, nie został podpisany przez Uczestnika Konkursu lub IP lub IP2 we 

wszystkich wskazanych miejscach i/lub nie zawiera wszystkich wymaganych w 

formularzu informacji; 

2) Opis produktu finalnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, nie 

został podpisany przez osobę reprezentującą Uczestnika Konkursu; 

3) Opis współpracy ponadnarodowej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu nie został podpisany przez osobę reprezentującą Uczestnika Konkursu; 

4) zgłoszenie jest niekompletne, to znaczy: 

a) nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów określonych w § 7 ust. 3, 

b) nie zostało złożone w formie określonej w § 8, ust. 6. 

5) wersja elektroniczna zgłoszenia nie nadaje się do odczytu; 

6) wersja elektroniczna zgłoszenia została zapisana na innym nośniku niż CD bądź DVD; 

7) wersja elektroniczna dokumentów, o których mowa w par. 7, ust. 3 pkt. 1) A) a – b) 

i B) a – b), oraz pkt. 2) A) a – b) i B) a – b) nie jest tożsama z ich wersją papierową; 

8) zgłoszenie nie zawiera wszystkich stron; 

9) zgłoszenie zawiera oczywiste pomyłki pisarskie; 
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10) występują rozbieżności dotyczące okresu realizacji projektu wynikające 

z przekazanych dokumentów określonych w § 7 ust. 3. 

 

4. Jeżeli zgłoszenie spełnia jeden z warunków określonych w ust. 3 umożliwiających jego 

jednorazowe uzupełnienie/skorygowanie, podmiot zgłaszający projekt do Konkursu, zostaje 

pisemnie poinformowany przez Organizatora o takiej możliwości, poprzez wysłanie pisemnej 

informacji na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. 

 

5. Podmiot zgłaszający projekt do Konkursu,  uzupełnia/koryguje zgłoszenie w terminie 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania od Organizatora informacji, o której mowa w ust. 4. 

 

6. Uzupełnienie/skorygowanie zgłoszenia następuje: 

1) drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w informacji, o której mowa w ust. 4, 

oraz 

2) pocztą lub przesyłką kurierską na adres wskazany w § 6 ust. 2 z dopiskiem Konkurs 

„Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013, 

III edycja -2015 – uzupełnienie/skorygowanie zgłoszenia”. 

 

7. O terminie uzupełnienia/skorygowania zgłoszenia decyduje data wpływu 

uzupełnienia/skorygowania na skrzynkę e-mail Organizatora wskazaną w informacji, o której 

mowa w ust. 4. 

 

8. W przypadku nieuzupełnienia/nieskorygowania zgłoszenia w terminie, o którym mowa 

w ust. 5, oraz uzupełnienia/skorygowania zgłoszenia niezgodnie z zasadami o których mowa 

w ust. 6 i 7, zgłoszenie nie będzie podlegać ocenie przez Jury. 

 

9. W sytuacji, gdy w Oświadczeniu IP lub IP2, które stanowi załącznik nr 4a do Regulaminu 

Konkursu, w odniesieniu do pkt. 1 zostanie zaznaczona odpowiedź: tak i/lub do pkt. 3 i 

4 zostanie zaznaczona odpowiedź: nie, ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub wykluczeniu 

projektu z uczestnictwa w Konkursie podejmuje Organizator.  

10. Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie weryfikację, o której mowa w ust. 1-9, będą 

podlegały ocenie przeprowadzanej  przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. 

11. W skład Jury wejdą m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

Centrum Projektów Europejskich - Krajowej Instytucji Wspomagającej, IP, IP2 oraz, w 

zależności od tematyki projektów zgłoszonych do udziału w Konkursie, Krajowych i 

Regionalnych Sieci Tematycznych i/lub eksperci zewnętrzni zajmujący się specyfiką 

projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL/obszarami tematycznymi, 

których dotyczą zgłoszone na Konkurs projekty, zwani w dalszej części Regulaminu „Jury”. 
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12. Jury dokona oceny w oparciu o dokumenty wskazane w  § 7 ust. 3 pkt. 1) A) b - d) i B) b - 

e) oraz 2) A) b - d) i B) b - e).  

13.  Spośród ocenionych zgłoszeń, w ramach kategorii wskazanych w § 2 ust. 1, Jury wskaże 

projekty, które otrzymają najwyższą liczbę punktów. Na tej podstawie, Uczestnikom 

Konkursu zostaną przyznane, w ramach kategorii wskazanych w § 2 ust. 1, tytuły: laureata 

(1 miejsce) i wyróżnionych (2 i 3 miejsce). 

14. W sytuacji, gdy dwa lub więcej projektów uzyska tę samą liczbę punktów ogółem, pod 

uwagę będzie brana punktacja uzyskana w poszczególnych kryteriach. 

15. Kryteria oceny zgłoszeń zostały określone w załączniku nr 5 do Regulaminu Konkursu.  

16. Decyzja Jury, co do oceny zgłoszeń oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega 

zaskarżeniu. 

17. Jury zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o niewskazaniu laureatów i/lub 

wyróżnionych w ramach każdej z kategorii wskazanych w § 2 ust. 1.  

18. Lista zawierająca wyniki Konkursu, w tym laureatów i wyróżnionych, zostanie 

opublikowana na stronie internetowej Organizatora. 

V. Nagrody  

§ 10 

1. Nagrody w Konkursie są przyznawane i przekazywane, w ramach kategorii wskazanych  

w § 2 ust. 1., zarówno laureatom, jak i wyróżnionym. 

2. Nagrodami w Konkursie są: 

1) statuetka i dyplom, 

oraz 

2) nagrody rzeczowe1: 

dla laureata I miejsce: zestaw laptop i rzutnik, o łącznej maksymalnej wartości 5000 
zł; 
dla wyróżnionego II miejsce: laptop i dysk zewnętrzny, o łącznej maksymalnej 
wartości 4000 zł; 
dla wyróżnionego III miejsce: laptop o maksymalnej wartości 3000 zł. 
 

3. Nagrodzone projekty zostaną dodatkowo zaprezentowane w materiale informacyjno - 

promocyjnym przygotowanym przez Organizatora we współpracy z przedstawicielami 

                                                           
1
  W przypadku nagrodzonego będącego osobą fizyczną Organizator pokrywa dodatkowo koszt podatku 

ryczałtowego w wysokości 10% wartości nagrody. 
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nagrodzonych projektów, a także będą przedstawione na jego stronie internetowej i/lub 

stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

4. Przyznanie nagród następuje po nadaniu tytułu laureata lub wyróżnionego poprzez 

pisemne powiadomienie o wynikach Konkursu. W piśmie zostanie zawarta także informacja 

o sposobie przekazania nagrody.  

5. Przekazanie nagród następuje poprzez wręczenie laureatom i wyróżnionym statuetek 

i dyplomów oraz nagród rzeczowych. 

6. Laureat lub wyróżniony ma prawo rezygnacji z nagrody, o czym powinien niezwłocznie 

powiadomić Organizatora Konkursu. 

7. Wręczenie statuetek i dyplomów oraz nagród rzeczowych będzie miało miejsce w terminie 

i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

8. W przypadku, gdy laureaci i/lub wyróżnieni nie będą mogli odebrać statuetek i dyplomów 

oraz nagród rzeczowych, będą one mogły zostać odebrane w siedzibie Organizatora, 

w terminie z nim uzgodnionym lub - w przypadku braku takiej możliwości– zostaną przez 

niego dostarczone do siedziby laureatów i/lub wyróżnionych przesyłką pocztową/kurierską 

na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.  

§ 11 

1.  W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Jury 

informacji, przed lub po przyznaniu tytułu laureata lub wyróżnionego oraz nagród, że dane 

zgłoszenie zawiera materiały stanowiące plagiat lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało 

naruszone prawo lub postanowienia Regulaminu, Organizatorowi lub – na mocy jego decyzji 

– Jury, przysługuje prawo do: 

1) wstrzymania się z przyznaniem tytułu laureata lub wyróżnionego oraz nagród bądź 

przekazaniem  nagród, do czasu wyjaśnienia wątpliwości, 

2) cofnięcia przyznania tytułu laureata lub wyróżnionego oraz nagród danemu 

Uczestnikowi Konkursu i przyznanie jej temu Uczestnikowi, który otrzymał następną 

w kolejności liczbę punktów, 

3) podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu tytułu laureata lub wyróżnionego oraz nagród  

w danej kategorii, 

4) w przypadku tytułów i/lub nagród już przyznanych i przekazanych, odebrania: 

a) tytułu laureata lub wyróżnionego, w formie ogłoszenia na stronie internetowej 

Organizatora, 

b) statuetki i dyplomu  poprzez wezwanie do odesłania ich przez Uczestnika 

Konkursu do siedziby Organizatora na koszt nadawcy, 
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c) nagrody rzeczowej – w związku z tym, iż sfinansowanie zostało już dokonane 

przez Organizatora konkursu - wezwanie Uczestnika Konkursu do zwrotu kwoty 

wartości nagrody według faktury na konto bankowe Organizatora, w ciągu 14 dni 

od daty dostarczenia wezwania 

 

W przypadkach, o których mowa w pkt. 1) – 4) zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. 

nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 12 

1. W przypadku zmiany adresu wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym, podmiot 

zgłaszający projekt do Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 

Organizatora na piśmie, podając nowy adres.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z laureatami i wyróżnionymi w Konkursie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne lub opóźnione 

zgłoszenia do Konkursu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej oraz firm 

świadczących usługi kurierskie.  

4. Laureaci i wyróżnieni zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranych 

w Konkursie. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu u Organizatora oraz na jego stronie 

internetowej (www.kiw-pokl.org.pl).  

§ 13 

W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1a – Formularz zgłoszeniowy – dla projektów zgłaszanych przez Uczestnika 

Konkursu. 

Załącznik nr 1b – Formularz zgłoszeniowy – dla projektów zgłaszanych przez IP lub IP2. 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
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Załącznik nr 2 – Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego. 

Załącznik nr 3 – Opis współpracy ponadnarodowej. 

Załącznik nr 4a – Oświadczenie IP lub IP2 będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu 

zgłaszanego do udziału w Konkursie w zakresie prawidłowej realizacji umowy 

o dofinansowanie. 

Załącznik nr 4b – Oświadczenie IP lub IP2 będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu 

zgłaszanego do udziału w Konkursie w zakresie autorskich praw majątkowych. 

Załącznik nr 5 – Kryteria oceny projektów zgłoszonych do udziału w Konkursie. 

   

 

 

 


