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Regulamin konkursu na „Najaktywniejszego Uczestnika 7. Programu 

Ramowego” z województwa małopolskiego i podkarpackiego. 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Ogłasza się konkurs pt.: „Najaktywniejszy Uczestnik 7. Programu Ramowego”.  

2. Konkurs jest organizowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Krakowie działający 

przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, zwany dalej Organizatorem. 

3. Biuro Konkursu mieści się pod adresem: Centrum Transferu Technologii Politechnika 

Krakowska, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek 10-36, 

pok. 102, tel. 12 628 26 60, 12 628 25 88, rpk@transfer.edu.pl. 

 

§2. 

Cel i zasady Konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie dyplomem oraz tytułem honorowym 

„Gwiazda 7. Programu Ramowego” podmiotów uczestniczących w projektach 

realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju 

technologicznego Unii Europejskiej (dalej 7. PR), których siedziba znajduje się na terenie 

województwa małopolskiego lub podkarpackiego. 

2. Nagroda przyznawana będzie w czterech odrębnych kategoriach podmiotowych: 

a. Jednostka naukowa – kategoria ta obejmuje podstawowe jednostki 

organizacyjne1 uczelni oraz jednostki naukowe2,  a także instytuty badawcze3 

z siedzibą na terenie województwa małopolskiego lub podkarpackiego; 

b. Przedsiębiorca – kategoria ta obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne 

i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną - wykonujące we własnym imieniu działalność 

gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

                                                 
1
 W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572), tj. 

wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek 

studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej. 

2
 W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) tj. 

instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy 

utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3
 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618) tj. 

państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-

finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i 

zastosowanie w praktyce. 
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działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672) z siedzibą na terenie 

województwa małopolskiego lub podkarpackiego; 

c. Jednostka samorządowa lub instytucja otoczenia biznesu – kategoria ta 

obejmuje jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne 

oraz samorządowe jednostki organizacyjne, a także instytucje otoczenia 

biznesu4 z siedzibą na terenie województwa małopolskiego lub 

podkarpackiego; 

d. Nagroda indywidualna - kategoria ta obejmuje osoby fizyczne wykonujące 

pracę lub zatrudnione na terenie województwa małopolskiego lub 

podkarpackiego. 

3. Zgłoszenia uczestników w każdej kategorii będą dokonywane niezależnie: 

a. poprzez nadsyłanie drogą elektroniczną zgłoszeń na adres mailowy Biura 

Konkursu przez podmioty bezpośrednio zainteresowane uczestnictwem 

w konkursie; 

b. w przypadku kategorii o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) do c) poprzez 

wyszukiwanie prowadzone przez Organizatora na podstawie materiałów 

przygotowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy w oparciu o dane zawarte 

w  E-corda. 

4. Wykaz informacji niezbędnych w treści zgłoszenia, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. a) 

stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

5. Do zgłoszenia do Nagrody indywidualnej należy dołączyć następujące oświadczenie 

osoby zgłaszanej: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie na „Najaktywniejszego 

Uczestnika 7. Programu Ramowego” oraz akceptuję warunki jego Regulaminu.” 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 należy przesłać wraz ze zgłoszeniem w formie 

elektronicznej w postaci skanu dokumentu podpisanego przez osobę zgłaszaną. 

 

 

§3. 

Zasady uczestnictwa i kryteria wyboru Laureatów Konkursu 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 31 października 2013 na adres 

rpk@transfer.edu.pl  

                                                 
4
 Do tej kategorii instytucji zaliczamy: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, fundacje, ośrodki szkoleniowo-

doradcze (tj. np. ośrodki wspierania przedsiębiorczości, centra wspierania biznesu), fundusze i organizacje 

reprezentujące przedsiębiorców, instytucje proinnowacyjne: centra transferu technologii, instytuty i ośrodki 

badawczo-rozwojowe oraz inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory technologiczne, centra i parki naukowo-

technologiczne itp. 
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3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione w Centrum Transferu 

Technologii Politechnika Krakowska oraz członkowie ich rodzin. 

4. Laureatem kategorii wskazanej w § 2 ust. 2 lit. a) do c) zostanie podmiot, który 

zgromadzi największą ilość punktów w danej kategorii przyznawanych według 

następującego klucza: 

a. Koordynacja projektu badawczego (collaborative project), koordynacja sieci 

doskonałości (network of excellence), koordynacja projektu badania na rzecz 

MŚP (Research for SMEs),  koordynacja projektu badania na rzecz 

stowarzyszeń MŚP (Research for SME associations), koordynacja projektu 

typu Potencjał Badawczy (Regpot), koordynacja projektu Pomysły (IDEAS) 

- 15 pkt. 

b. Koordynacja projektu działania wspierające (SSA, CSA, CA), koordynacja 

projektu w ramach działania Ludzie, stypendia M. Curie (PEOPLE 0- Marie 

Curie Action) - 10 pkt. 

c. Udział w projekcie jako partner w konsorcjum – 5 pkt. 

5. W przypadku zgromadzenia tej samej ilości punktów w danej kategorii o przyznaniu 

tytułu Laureata decydować będzie wyższa suma budżetów projektowych danego 

uczestnika konkursu. 

6. Wszelkie wątpliwości co do przynależności projektu do kategorii określonych w § 3 ust. 4 

lit. a) – b) rozstrzyga Organizator. 

7. Laureata kategorii, o której mowa § 2 ust. 2 lit. d) wybierze Kapituła Konkursu w oparciu 

o materiały zebrane w zgłoszeniu do konkursu. 

8. W skład Kapituły Konkursu zostaną powołani dwaj przedstawiciele Organizatora oraz po 

jednym przedstawicielu z każdego Lokalnego Punktu Kontaktowego, znajdującego się na 

terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. 

9. Kapituła Konkursu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza, który 

sporządza protokół z posiedzenia Kapituły Konkursu. 

10. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 2/3 liczby jej członków. 

11. W uzasadnionym wypadku Kapituła Konkursu ma prawo wyboru więcej niż jednego 

Laureata oraz przyznawania wyróżnień.  

 

§ 4. 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17 grudnia 2013 roku w trakcie 

konferencji podsumowującej 7. Program Ramowy i otwierającej Horizon 2020 w 

Małopolsce i Podkarpaciu. 

2. Dodatkowo w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora pod adresem: www.transfer.edu.pl oraz jego stronach 

internetowych prowadzonych na portalach społecznościowych. 
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3. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni pamiątkowym dyplomem wręczonym w trakcie 

konferencji, o której mowa § 4 ust. 1. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji dotyczących 

wszystkich uczestników Konkursu zawartych w zgłoszeniach konkursowych dla celów 

promocji Konkursu, programów badawczych oraz innych inicjatyw prowadzonych lub 

patronowanych przez Organizatora, zarówno w postaci publikacji internetowych jak i 

broszur, ulotek i innych wydawnictw oraz materiałów promocyjnych. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

Regulaminu. 

3. Osoby wyznaczone do kontaktu, w związku z organizacją Konkursu, Magdalena 

Wójtowicz, Dawid Gacek. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór zgłoszenia dla kategorii uczestników, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) do c). 

2. Wzór zgłoszenia do „Nagrody indywidualnej”. 


