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KRYTERIA DOBORU UCZESTNIKÓW DO DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH  

W RAMACH SALONU EKOINNOWACJI  

W PROJEKCIE „JESTEŚ KREATOREM? ZOSTAŃ EKOINNOWATOREM!” 

 

 

§ 1 ORGANIZATOR PROJEKTU 

 

1. Organizatorem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  

2. Do zadań organizatora należy: 

a) przyjmowanie zgłoszeń,  

b) zorganizowanie posiedzenia Kapituły, 

c) prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej,  

d) powiadomienie zgłoszeniodawców o zakwalifikowaniu się do projektu, 

e) utrzymywanie kontaktu z zakwalifikowanymi do projektu ogłoszeniodawcami 

w zakresie zadań przewidzianych w ramach ich uczestnictwa. 

3. Adres organizatora konkursu: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań  

4. Bieżące informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu oraz 

stronach internetowych partnerów medialnych.  

 

§ 2 FORMA ZGŁOSZENIA 

 

1. Warunkiem zakwalifikowania zgłoszeniodawcy do projektu „Jesteś kreatorem? Zostań 

Ekoinnowatorem!” jest przesłanie na adres organizatora dokumentacji zawierającej 

opis przebiegu oraz rezultatów działalności ekoinnowacyjnej, podejmowanej lub 

planowanej przez danego zgłoszeniodawcę.  

2. Zgłoszenie należy przesłać do 26 września 2014 r.  przy użyciu formularza 

zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej projektu. 

3. Każdy uczestnik ma prawo wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

4. Zgłoszenie do projektu powinno zawierać informacje wymagane w formularzu 

zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej projektu. W przypadku 

uczestników starających się o uzyskanie stoiska wystawienniczego w formularzu 

należy dodatkowo umieścić:  

a) informację dotyczącą przebiegu oraz rezultatów działalności ekoinnowacyjnej 

(podejmowanej lub planowanej), 

b) oświadczenie o możliwości otrzymania pomocy de minimis. 

5. Niekompletne oraz nadesłane po terminie zgłoszenia do projektu nie będą 

uwzględniane. 

6. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.  

7. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
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§ 3 KAPITUŁA PROJEKTOWA 

 

1. Nadesłane zgłoszenia rozpatruje Kapituła projektowa, w skład której wchodzą 

przedstawiciele organizatora, a także zaproszeni goście. 

2. Zadaniem Kapituły jest dokonanie szczegółowej oceny zgłoszeń i wytypowanie 

zakwalifikowanych zgłoszeniodawców.  

3. Organizator projektu pełni rolę sekretarza Kapituły. 

 

 

§ 5 WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Zgłoszenia oceniane są w dwóch etapach: 

a) ocena formalna – dokonywana przez sekretarza Kapituły i akceptowana przez 

członków Kapituły, 

b) ocena merytoryczna – dokonywana przez Kapitułę. 

2. Wyłonienia laureatów dokonuje Kapituła, która ocenia każde zgłoszenie 

indywidualnie.  

3. Obrady Kapituły są niejawne.  

4. Kapituła do momentu oficjalnego ogłoszenia werdyktu jest zobligowana do 

zachowania poufności i nie przekazywania informacji osobom trzecim.  

5. Decyzje Kapituły są ostateczne.  

6. Maksymalna ocena, którą może uzyskać zgłoszenie wynosi 100 punktów. Kryteriami 

oceny prac będą: proekologiczność (max 35 punktów), innowacyjność (max 35 

punktów) oraz potencjalny zasięg oddziaływania (max 10 punktów) wyników 

planowanej lub realizowanej działalności ekoinnowacyjnej. Dodatkowo będzie brana 

pod uwagę gotowość zgłoszeniodawców do zaprezentowania swoich osiągnięć 

podczas Salonu Ekoinnowacji oraz eventu podsumowującego (max 20 punktów).   

7. Organizator, na wniosek Kapituły, zapewnia sobie prawo do skontaktowania się z 

wybranymi zgłoszeniodawcami w celu weryfikacji informacji, przekazanych w 

formularzu zgłoszeniowym. 

8. Informacje na temat laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej projektu oraz za pośrednictwem patronów medialnych konkursu.  

 

 

§ 6 TERMINARZ ZGŁOSZEŃ 

1. Przyjmowanie zgłoszeń – do 26 września 2014 r. 

2. Ocena formalna zgłoszeń przez organizatora – do 29 września 2014 r. 

3. Ocena merytoryczna, dokonywana przez Kapitułę  – do 2 października 2014 r. 

4. Ogłoszenie wyników – 3 października 2014 r.  
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§ 7 INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Przystąpienie do projektu oznacza automatycznie zgodę na udostępnianie swoich 

danych teleadresowych oraz nadesłanych materiałów na potrzeby działań 

marketingowych, podejmowanych przez organizatora projektu.  

2. Wszystkie wątpliwości w sprawie regulaminu rozstrzyga organizator. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków 

wynikających z niniejszego regulaminu.  

 


