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§1
Ogólne zasady Konkursu
1. Konkurs „Wielkopolski Lider Innowacji”, zwany dalej Konkursem realizowany jest w ramach Priorytetu VIII
Regionalne kadry gospodarki, Dzia∏ania 8.2 Transfer wiedzy, Poddzia∏ania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji
Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki i jest wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
2. Organizatorem Konkursu jest Samorzàd Województwa Wielkopolskiego.

§2
Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest wy∏onienie i wsparcie inicjatyw innowacyjnych, zwanych dalej Inicjatywami, które wpisujà
si´ w Regionalnà Strategi´ Innowacji dla Województwa Wielkopolskiego, umacniajà Êrodowisko przyjazne innowacjom, oraz wykorzystujà innowacyjne zasoby regionu.
2. Konkurs ma za zadanie wy∏oniç najciekawsze Inicjatywy, celem wsparcia ich dzia∏aƒ organizacyjnych zapisanych
w harmonogramie na rok 2009.

§3
Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogà byç, majàce siedzib´ na terenie Województwa Wielkopolskiego:
- jednostki badawczo- rozwojowe,
- jednostki samorzàdu terytorialnego,
- uczelnie wy˝sze,
- stowarzyszenia, fundacje,
- instytucje otoczenia biznesu.

§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem zg∏oszenia i przystàpienia do Konkursu jest wype∏nienie „Formularza zg∏oszeniowego” (za∏. 1)
i dostarczenie go (osobiÊcie lub pocztà) – w terminie do dnia 31 lipca 2009 roku na adres: Urzàd Marsza∏kowski
Województwa Wielkopolskiego – Departament Gospodarki, adres: 61-541 Poznaƒ ul. Przemys∏owa 46 wraz
z aktualnym dokumentem rejestracyjnym uczestnika Konkursu (za aktualny uwa˝any jest dokument wystawiony
nie wczeÊniej, ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania formularzy zg∏oszeniowych).
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2. Formularz zg∏oszeniowy winien zawieraç:
- dane uczestnika Konkursu,
- opis Inicjatywy,
- oÊwiadczenia o:
· zgodnoÊci informacji zawartych w formularzu zg∏oszeniowym ze stanem faktycznym,
· wyra˝eniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych uczestnika Konkursu w celach zwiàzanych
z realizacjà Konkursu,
· zapoznaniu si´ z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji,
· potwierdzeniu, ˝e opisana Inicjatywa jest w∏asnego autorstwa i ˝e nie narusza praw osób trzecich.
3. Formularz zg∏oszeniowy winien byç podpisany przez osob´ upowa˝nionà do reprezentacji, zgodnie z dokumentem
rejestracyjnym, opatrzony piecz´cià.
4. Podanie nieprawdziwych danych wyklucza z udzia∏u w Konkursie. Uczestnik Konkursu jest zobowiàzany do
potwierdzenia, na wezwanie organizatora, podanych danych.
5. Opis Inicjatywy winien byç dokonany w ca∏oÊci na formularzu zg∏oszeniowym.
6. Opis Inicjatywy nie mo˝e zawieraç klauzuli tajnoÊci lub poufnoÊci.
7. Dokumentacja konkursowa winna byç z∏o˝ona w zamkni´tej kopercie z dopiskiem „Wielkopolski Lider Innowacji”.
8. W przypadku przekazania dokumentacji konkursowej pocztà decyduje data wp∏ywu do miejsca okreÊlonego
w § 4 pkt 1.
9. Dokumentacj´ sk∏adanà osobiÊcie nale˝y przekazaç do miejsca okreÊlonego w § 4 pkt 1, pokój numer 204,
w godzinach od 8.00 do 15.30.
10. Regulamin Konkursu, formularz zg∏oszeniowy oraz informacje dodatkowe dotyczàce spraw nieuregulowanych
w regulaminie dost´pne sà na stronie internetowej www.bwsi-wielkopolska.pl.
11. Og∏oszenie Konkursu nastàpi na stronie internetowej www.bwsi-wielkopolska.pl.
12. Dokumentacja konkursowa powinna byç sporzàdzona w j´zyku polskim, przekazana w formie wydruku na
papierze, sporzàdzonego w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na noÊniku CD albo DVD.
13. Udzia∏ w Konkursie jest bezp∏atny.
14. Uczestnicy Konkursu mogà zg∏aszaç Inicjatywy indywidualnie lub w zespo∏ach.

§5
Kryteria oceny
1. W Konkursie ocenie b´dà podlega∏y Inicjatywy spe∏niajàce warunki formalne uczestnictwa okreÊlone w § 3 i 4.
2. Ustanawia si´ nast´pujàcych siedem kryteriów oceny Inicjatywy:
- kultura innowacyjna (elastycznoÊç, otwartoÊç na wspó∏prac´, ÊwiadomoÊç koniecznoÊci wprowadzania
zmian i ustawicznego zdobywania wiedzy),
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- kryterium wdro˝eniowoÊci, którego podstawowym warunkiem jest zaprezentowanie modelowych rozwiàzaƒ
dotyczàcych trwa∏oÊci Inicjatywy i mo˝liwych êróde∏ finansowania,
- wykorzystanie aktywnoÊci zasobów oraz cech organizacyjnych samorzàdów, Êrodowisk naukowych i gospodarczych w celu wspólnego dzia∏ania (preferencja dla listów intencyjnych lub umów zawartych pomi´dzy
uczestnikami Inicjatywy, wywodzàcymi si´ z ró˝nych Êrodowisk),
- wyrazisty opis i udokumentowanie na czym polega innowacyjnoÊç inicjatywy, wraz z okreÊleniem merytorycznej
wartoÊci inicjatywy i jej zbie˝noÊci z celami statutowymi uczestników Inicjatywy,
- analiza zapotrzebowania na Inicjatyw´,
- zaprezentowanie spójnego systemu zarzàdzania inicjatywà, podzia∏u ról pomi´dzy poszczególnymi uczestnikami
Inicjatywy,
- udokumentowanie doÊwiadczenia uczestników inicjatywy, które stanowiç b´dzie gwarancj´ realnoÊci
wykonania zadania oraz posiadania zasobów ludzkich i bazy materialnej.

§6
Kapitu∏a Konkursu, zasady pracy oraz tryb oceny zg∏oszeƒ
1. Kapitu∏a Konkursu liczy 5 osób.
2. W sk∏ad Kapitu∏y Konkursu wchodzi:
- dwóch przedstawicieli Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Wielkopolskiego: Marsza∏ek lub Wicemarsza∏ek
Województwa Wielkopolskiego lub Dyrektor Departamentu Gospodarki,
- trzech przedstawicieli Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, zespo∏u opiniotwórczo-doradczego w∏adz samorzàdowych
województwa wielkopolskiego.
3. Rekomendacja cz∏onków Kapitu∏y Wielkopolskiej Rady Trzydziestu nast´puje wed∏ug kryterium: przedstawiciel
biznesu, przedstawiciel w∏adz samorzàdowych, przedstawiciel Êrodowiska naukowego.
4. Kapitu∏´ Konkursu powo∏uje i odwo∏uje Marsza∏ek Województwa Wielkopolskiego. Na czele Kapitu∏y Konkursu
stoi Przewodniczàcy – Marsza∏ek lub Wicemarsza∏ek Województwa Wielkopolskiego. W sprawach dotyczàcych
prac Kapitu∏y Konkursu Przewodniczàcy ma g∏os decydujàcy.
5. Sk∏ad Kapitu∏y Konkursu jest jawny.
6. Oceny pod wzgl´dem formalno - prawnym formularzy zg∏oszeniowych dokonuje doradca prawny na formularzu
oceny formalnej (za∏. 2).
7. Uczestnicy Konkursu, którzy spe∏nili wymogi formalne zostajà wpisani na List´ Uczestników Konkursu. Lista
uczestników Konkursu zostaje og∏oszona na stronie internetowej www.bwsi-wielkopolska.pl
8. Ka˝dy z cz∏onków Kapitu∏y Konkursu otrzymuje uwierzytelnione kopie formularzy zg∏oszeniowych wszystkich
uczestników Konkursu wpisanych na list´ uczestników Konkursu wraz z formularzami oceny merytorycznej
Inicjatywy. Cz∏onkowie Kapitu∏y Konkursu dokonujà analizy i oceny zg∏oszonych Inicjatyw na podstawie treÊci
przes∏anych formularzy zg∏oszeniowych, zgodnie z kryteriami okreÊlonymi w § 5 Regulaminu Konkursu i zgodnie
z punktacjà okreÊlonà w formularzu oceny merytorycznej (za∏. 3) dla ka˝dego uczestnika Konkursu osobno.
Nast´pnie wype∏niajà formularz oceny merytorycznej Inicjatywy dla ka˝dego uczestnika Konkursu. Maksymalna
iloÊç punktów jakà mo˝e otrzymaç uczestnik Konkursu od wszystkich cz∏onków Kapitu∏y Konkursu to 400
punktów. Jeden cz∏onek Kapitu∏y Konkursu mo˝e przyznaç maksymalnie 80 punktów (maksymalnie 10 punktów
za charakterystyk´ Inicjatywy oraz 10 punktów za ka˝de z siedmiu kryteriów oceny wymienionych w § 5 pkt.
2). Przy czym, aby uczestnik Konkursu móg∏ zostaç wybrany Laureatem Konkursu, musi otrzymaç minimum
42 punkty od ka˝dego cz∏onka Kapitu∏y Konkursu.
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9. W terminie nie póêniej, ni˝ 14 dni od zamkni´cia naboru uczestników Konkursu Kapitu∏a Konkursu zbiera
si´, nast´puje podsumowanie przez doradc´ prawnego wyników z formularzy ocen, sporzàdzenie listy rankingowej
uczestników konkursu oraz przedstawienie listy przewodniczàcemu Kapitu∏y. Laureatami Konkursu zostajà trzy
inicjatywy, które uzyska∏y najwi´kszà iloÊç punktów.
10. Wyniki Konkursu zastanà og∏oszone na stronie www.bwsi-wielkopolska.pl.

§7
Terminy
1. Og∏oszenie Konkursu do dnia 6 lipca 2009 roku.
2. Zg∏oszenia do Konkursu nale˝y dostarczyç do dnia 31 lipca 2009 roku.
3. Termin og∏oszenia wyników Konkursu: do dnia 14 sierpnia 2009 roku.

§8
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie „Wielkopolski Lider Innowacji” nie sà nagrody finansowe, tylko Êwiadczenia uj´te
w § 8 ust 3 pkt a – d.
2. Âwiadczenia uj´te w § 8 ust 3 pkt a – d nie mogà zostaç zamienione na ekwiwalent finansowy.
3. W Konkursie przewidziano trzy równorz´dne pakiety czterech Êwiadczeƒ w sk∏ad których wchodzi:
a) czteromiesi´czny sta˝ (wynagrodzenie 3000 z∏ miesi´cznie) o ∏àcznej wartoÊci 12 000 z∏ - w ramach
sta˝u dla wybranej osoby, która b´dzie mog∏a skorzystaç z wiedzy i doÊwiadczenia jakim dysponuje
Departament Gospodarki w obszarze przydatnym dla Inicjatywy;
b) vouchery na 4 ekspertyzy po 2.500,-z∏. o ∏àcznej wartoÊci 10 000 z∏ – ekspertyzy zlecane b´dà przez
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Wielkopolskiego i obejmà wiedz´ przydatnà dla Laureata Konkursu
w procesie realizacji Inicjatywy;
c) vouchery na 4 spotkania po 5.000,-z∏. o ∏àcznej wartoÊci 20.000 z∏ – celem spotkaƒ b´dà konsultacje
Êrodowiskowe, spotkania z ekspertami lub spotkania robocze, które przyczynià si´ do skutecznej realizacji
Inicjatywy;
d) vouchery na 2 opracowania o ∏àcznej wartoÊci 12 000 z∏, które dostarczà niezb´dnej wiedzy dla Laureata
Konkursu.
4. Jeden Laureat Konkursu mo˝e wygraç jeden pakiet o jakim mowa w § 8 ust. 3.
5. Wszystkie wartoÊci nagród podane sà w cenie brutto, a wartoÊç wynagrodzenia okreÊlonego w ust. 3 pkt a
stanowi p∏ac´ brutto plus koszty pracodawcy.
6. Laureaci Konkursu przedstawià organizatorowi Konkursu harmonogram prac zwiàzanych z Inicjatywà do koƒca
roku 2009.
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7. Âwiadczenie uj´te w § 8 ust. 3 pkt a (sta˝) przys∏uguje osobie wskazanej przez Laureata Konkursu. Osoba
taka zostanie zatrudniona przez Urzàd Marsza∏kowski Województwa Wielkopolskiego [UMWW] na okres 4
miesi´cy (od 01.09.2009 do 31.12.2009) na podstawie umowy – zlecenia w miesi´cznej wysokoÊci 3000 z∏
kosztu ca∏kowitego i b´dzie delegowana do pracy nad Inicjatywà Laureata.
8. Âwiadczenia uj´te w § 8 ust. 3 pkt b (ekspertyzy) zostanà wykonane na zlecenie UMWW, a udost´pnione
Laureatowi Konkursu. Ekspertyzy stanowiç b´dà w∏asnoÊç UMWW.
9. Âwiadczenia uj´te w § 8 ust. 3 pkt d (opracowania) zostanà zamówione przez UMWW, a udost´pnione
Laureatowi Konkursu. Opracowania stanowiç b´dà w∏asnoÊç UMWW.
10. Âwiadczenia uj´te w § 8 ust. 3 pkt c (spotkania) zostanà zorganizowane przez UMWW, a przedstawiciele
Laureata Konkursu wezmà w nich udzia∏. Spotkania mogà mieç charakter spotkaƒ warsztatowych, konsultacji,
doradztwa eksperta i innych.
11. Laureaci Konkursu i organizator wspó∏pracujà ze sobà przez ca∏y czas realizacji Êwiadczeƒ.
12. Laureaci Konkursu b´dà zobowiàzani przez w wyznaczonym czasie do z∏o˝enia sprawozdania z post´pu prac
zwiàzanych z Inicjatywà.
13. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w przypadku z∏amania któregokolwiek z punktów
regulaminu.
14. W przypadku nieodebrania Êwiadczeƒ przez Laureata Konkursu do koƒca grudnia 2009r. prawo do nagrody
zostaje utracone.

§9
Postanowienia koƒcowe
1. Przyst´pujàc do Konkursu uczestnicy powinni zapoznaç si´ z niniejszym Regulaminem, przystàpienie do
Konkursu oznacza jego akceptacj´.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwo∏ania Konkursu, zmiany jego warunków, w szczególnoÊci: zmiany
terminów realizacji konkursu oraz rodzaju nagród – o czym uczestnicy zostanà powiadomieni pisemnie lub
elektronicznie.
3. Odwo∏anie Konkursu oraz wszelkie zmiany Konkursu dla swej skutecznoÊci muszà byç og∏oszone na stronie
www.bwsi-wielkopolska.pl.
4. Organizator ma prawo publikacji i upowszechniania Inicjatyw, ich fragmentów lub streszczeƒ wraz z nazwami
uczestników.
5. Organizator ma prawo do powielania Formularzy Zg∏oszeniowych Inicjatywy
w formie uwierzytelnionych kopii dla potrzeb Konkursu.
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6. Informacje dodatkowe dotyczàce spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mo˝na znaleêç na stronie
www.bwsi-wielkopolska.pl bàdê u organizatora Konkursu. Informacje tam zawarte nale˝y traktowaç jako uzupe∏nienie Regulaminu majàce moc wià˝àcà.
7. Kwestie sporne zwiàzane z wyk∏adnià i stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem Konkursu
rozstrzyga organizator
8. W sprawach nieuregulowanych i spornych dotyczàcych Konkursu obowiàzujà przepisy kodeksu cywilnego
w szczególnoÊci przepisy od art. 919 do art. 921.
9. Jakiekolwiek zapytania dotyczàce Konkursu nale˝y kierowaç drogà mailowà na adres: {elizabeth.duda@umww.pl}
lub telefonicznie pod nr {061 658 07 08}.
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