REGULAMIN KONKURSU

ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,
tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51
email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr /15
Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
z dnia …. sierpnia 2015 roku

Regulamin Konkursu „MOCNI W BIZNESIE 2015”
§ 1 Organizator Konkursu
1. Konkurs „MOCNI W BIZNESIE 2015” (dalej Konkurs), promujący projekty beneficjentów III Osi
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (dalej Beneficjent),
organizowany jest przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, (dalej COP).
2. Regulamin Konkursu akceptuje Dyrektor COP w formie zarządzenia.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Zespół Oceniający (dalej ZO), powołany przez
Dyrektora COP, składający się ze wskazanych przez Dyrektora COP pracowników oraz Dyrekcji
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
§ 2 Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest promocja projektów: badawczo-rozwojowych, innowacyjnych, włókienniczotekstylnych, kulturalnych oraz tych związanych z ochroną zdrowia, zrealizowanych przy dofinansowaniu
z III Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
2. Konkurs ma za zadanie wyróżnienie oraz przedstawienie opinii publicznej najciekawszych i najlepiej
ocenionych przez ZO projektów,
§ 3 Uczestnicy Konkursu, kategorie konkursowe
1. W Konkursie mogą wziąć udział beneficjenci (przez beneficjenta należy rozumieć wnioskodawcę, z
którym Centrum Obsługi Przedsiębiorcy podpisało umowę o dofinansowanie projektu, a umowa ta nie
została rozwiązana przez żadną ze stron do dnia przyjęcia niniejszego regulaminu) i którzy realizują
bądź zrealizowali projekty w ramach III Osi Priorytetowej RPO WŁ 2007-2013.
2. Wyróżnia się następujące kategorie konkursowe:
a) Badania i rozwój - ocenie podlegać będą projekty bazujące na wykorzystaniu wyników
prac badawczo-rozwojowych;
b) Innowacje z potencjałem - ocenie podlegać będą projekty oparte na wdrożeniu
innowacyjnych rozwiązań, , stosujące unikatowe rozwiązania w zakresie zarówno
produkcji, usług jak i organizacji, cenne dla rozwoju gospodarki regionu łódzkiego;
c) Włókiennictwo i tekstylia - ocenie podlegać będą projekty, polegające na
unowocześnieniu procesu produkcji związanej z szeroko rozumianym przemysłem
włókienniczym, wprowadzające nowoczesne, innowacyjne rozwiązania w takich
dziedzinach jak np. przędzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo;
d) Medycyna, zdrowie, farmacja- ocenie podlegać będą projekty, które maja znaczący
wpływ na rozwój nowoczesnej medycyny, których efekty wpływają bezpośrednio na
ochronę zdrowia człowieka, promujące nowoczesne technologie w dziedzinie farmacji
e) Kultura, sztuka, tradycja - ocenie podlegać będą projekty, wykorzystujące regionalne
dziedzictwo w obrębie kultury sztuki i tradycji.
3. W ramach każdej kategorii Zespół Oceniający wyłoni trzech nominowanych beneficjentów, spośród
których zostanie wytypowany jeden Laureat.
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4. Z Konkursu wyłączone są projekty realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego oraz projekty, znajdujące się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych RPO WŁ.
§ 4 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie pod uwagę zostaną wzięci beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie (podpisali umowę
o dofinansowanie projektu) w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i realizują bądź zakończyli realizację swoich projektów.

2. Członkowie Zespołu Oceniającego po analizie bazy zrealizowanych projektów w zakresie III osi RPO
WŁ 2007-2013, wspólnie wyłonią kandydatury 3 nominowanych w ramach każdej z 5 kategorii
konkursowych. Następnie pracownik Zespołu Promocji, po uprzednim otrzymaniu listy nominacji,
skontaktuje się z w/w beneficjentami celem potwierdzenia wyrażenia zgody na udział w Konkursie i
jednoczesnej deklaracji uczestnictwa w uroczystej Gali finałowej. Potwierdzeniem wyrażenia zgody na:
udział w Konkursie, udział w uroczystej Gali oraz przetwarzanie danych osobowych przez organizatora
oraz Członków ZO będzie odesłanie na adres mailowy promocja@cop.lodzkie.pl, przesłanego wcześniej
przez pracownika Zespołu Promocji, podpisanego Oświadczenia (Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik
nr 1 do Regulaminu). W przypadku odmowy udziału w konkursie lub deklaracji braku możliwości
uczestnictwa w Gali finałowej, Komisja konkursowa wskaże kolejnego nominowanego w ramach danej
kategorii konkursowej. Niniejszy proces będzie prowadzony do momentu uzyskania potwierdzonych 3
nominacji w zakresie każdej z 5 kategorii konkursowych.

3. Dopuszcza się udział beneficjenta w więcej niż jednej kategorii konkursowej.
4. Beneficjenci będący nominowanymi oraz laureatami, w ramach poszczególnych kategorii konkursowych,
zostaną nagrodzeni podczas uroczystej Gali finałowej, która odbędzie się 9 października 2015 r. w
Łodzi.
§ 5 Skład Zespołu Oceniającego
1. Członków Zespołu Oceniającego, (dalej ZO), powołuje Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
2. W skład ZO wchodzi 5 osób, do których należy Dyrekcja oraz Naczelnicy w Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy, w tym:
a. Maciej Kokotek – Dyrektor;
b. Arkadiusz Szymański – Z-ca Dyrektora;
c. Paulina Ziemińska – Naczelnik Wydziału Wyboru Projektów;
d. Aleksandra Gagas – Naczelnik Wydziału Realizacji i Rozliczeń;
e. Krzysztof Szewczyk – Naczelnik Wydziału Kontroli Projektów;
3. Przewodniczącym ZO jest Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
4. Na etapie wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach ZO zostanie rozszerzony o zewnętrznych
ekspertów w osobach:
Pani Izabeli Michalskiej-Rosiak – przedstawiciel IŻ, ekspert oceniający projekty w perspektywie 20072013
Pana dr Dominika Szczukockiego – przedstawiciel PŁ, ekspert oceniający projekty w perspektywie
2007-2013
Pana dr Janusza Korneckiego – eksperta Wydziału Zarządzania UŁ w zakresie innowacyjności
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5. Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) dodatkowo powołuje jedną osobę – pracownika Zespołu
Promocji COP, bez prawa głosu, do wykonywania czynności technicznych, związanych z pracą ZO, w
tym czynności podsumowujących prace ZO, pełniącą funkcję Sekretarza.
§ 6 Zasady pracy Zespołu Oceniającego
1. Spośród wszystkich, zrealizowanych projektów w ramach III osi RPO WŁ 2007-2013 Zespół Oceniający
wspólnie dokona wyboru trzech nominowanych w ramach każdej z w/w 5 kategorii konkursowych, a
następnie z grona 3 nominowanych beneficjentów w każdej kategorii wskaże jednego Laureata.
Członkowie Zespołu Oceniającego dokonają wyboru nominowanych oraz laureatów na podstawie:
a. merytorycznej analizy wniosku o dofinansowanie beneficjenta pod kątem zbieżności przedmiotu
projektu ze wskazaną kategorią konkursową,
b. oceny wpływu projektu na rozwój gospodarki w województwie łódzkim oraz skali wypromowania
naszego regionu na zewnątrz,
c. analizy korzyści, wynikających z realizacji projektu dla beneficjenta oraz jego odbiorców,
2. W przypadku kwestii spornych Zespołu Oceniającego w zakresie wyboru 3 nominowanych lub/oraz
wskazania laureata w każdej z kategorii, ostatecznego wyboru dokona Przewodniczący ZO.
3. Wyniki prac Zespołu Oceniającego w postaci listy nominowanych oraz laureatów w 5 kategoriach
konkursowych zostaną pisemnie podsumowane przez Sekretarza i przedłożone Przewodniczącemu ZO
do akceptacji.
4. Laureatów Konkursu poznamy podczas Gali finałowej w dniu 9 października 2015 r. Do tego terminu
Członkowie ZO zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wyników Konkursu.
5. Członkowie ZO pełnią swoją funkcję społecznie i nie pobierają wynagrodzenia za pracę związaną z
Konkursem.
6. Członkowie ZO zobowiązują się do oceny nominowanych projektów z należytą starannością, w sposób
bezstronny i fachowy, w oparciu o posiadaną wiedzę. Każdy z Członków ZO zobowiązuje się do
podpisania oświadczenia w tym zakresie (Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
§ 7 Nagroda Internautów
1. Spośród nominowanych projektów, ze wszystkich kategorii konkursowych wskazanych w § 3, internauci
wybiorą jeden, ich zdaniem najciekawszy, projekt. W tym celu zostanie stworzona specjalna zakładka na
stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl, przekierowująca na odrębną stronę www.mocniwbiznesie.pl, na
której będzie istniała możliwość głosów na wybrany projekt. Jedna osoba będzie miała możliwość
oddania tylko jednego głosu na wybrany projekt podczas trwania głosowania.
2. Osoba pełniąca funkcję Sekretarza ZO dokona podsumowania nadesłanych głosów i przekaże wyniki do
Przewodniczącego ZO do zatwierdzenia Laureata tej kategorii konkursowej.
3. Spośród internautów, oddających głos na najciekawszy projekt, Organizator wylosuje 1 osobę, która
zostanie zaproszona na uroczystą Galę finałową i nagrodzona upominkiem rzeczowym.
4. W przypadku, gdy decyzją internautów w kategorii Nagroda Internautów zostanie wybrany projekt, który
decyzją Zespołu Oceniającego został wybrany jako Laureat w którejkolwiek z 5 kategorii, o których
mowa w § 3 Regulaminu, Sekretarz ZO dokona wyboru kolejnego projektu, który zdobył największą
liczbę głosów internautów i jednocześnie nie został wskazany jako Laureat w którejkolwiek z 5 kategorii.
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§ 8 Nagrody i wyróżnienia
1. Nominowani beneficjenci otrzymają dyplomy, z kolei Laureatom Konkursu zostaną wręczone statuetki i
dyplomy podczas uroczystej Gali finałowej.
§ 9 Terminy konkursu
1. Konkurs trwa do 6 października 2015 roku.
2. Wykaz 15 nominowanych beneficjentów zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu
25 września 2015 r., na stronach internetowych: www.cop.lodzkie.pl oraz www.mocniwbiznesie.pl. W
celu wyłonienia Laureata kategorii Nagroda Internautów, głosowanie trwać będzie od 25 września br.
do 6 października 2015 r.
3. Gala finałowa odbędzie się 9 października 2015 r.
§ 10 Obowiązki Organizatora – czyli COP
1. Organizator zobowiązuje się do:
a) Poniesienia kosztów związanych z organizacją konkursu oraz Gali finałowej.
b) Przeprowadzenia konkursu w sposób rzetelny i zgodny z niniejszym regulaminem.
c) Zapewnienia prawidłowego przebiegu wszystkich czynności konkursowych.
d) Przygotowanie oprawy artystycznej i medialnej Gali finałowej.
e) Przeprowadzenia akcji informacyjnej i promocyjnej, w związku z organizowanym konkursem.
f)

Informowania uczestników konkursu o postanowieniach ZO, o wynikach konkursu
oraz o terminie i miejscu uroczystego wręczenia dyplomów (Gala finałowa).
§ 11 Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz
pod nr telefonu 42 230 15 87 lub 230 15 62.
2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez organizatora oraz Zespół Oceniający,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 133,
poz. 883 z późn. zm.), tj. w celu i zakresie wskazanym w oświadczeniu beneficjenta o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez osoby trzecie na podstawie wyników
niniejszego Konkursu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wniesienia zmian lub poprawek do niniejszego regulaminu
na każdym etapie Konkursu.
6. Regulamin konkursu obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia do dnia 9 października 2015 r. (Gala
finałowa).
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
beneficjenta III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 –
- kandydata do Nagrody w Konkursie

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Mocni w Biznesie 2015”, promującym projekty beneficjentów III Osi
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, organizowanym jest przez Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy, akceptując Regulamin w/w Konkursu. Jednocześnie, w związku z nominacją w Konkursie, deklaruję
obecność na uroczystej Gali finałowej, która odbędzie się 9 października 2015 r. w Łodzi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami) przez organizatora i Komisję Konkursową w celu prowadzenia
Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
Oświadczam, że nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Oświadczam, że nie ciąży na naszym przedsiębiorstwie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
Beneficjent nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 – 11 Komunikatu Komisji w sprawie
wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.
Urz. UE C 244z 01.10.2004, str. 2).

Data

Pieczątka firmowa oraz podpis osoby uprawnionej
do zgłoszenia
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
Członka Zespołu Oceniającego w ramach Konkursu

Ja niżej podpisana/podpisany .........................................................................................................................................................,
stanowisko ......................................................................................................................................................................................,
pełniąca/y funkcję Członka Zespołu Oceniającego w ramach Konkursu „Mocni w Biznesie 2015”, organizowanego przez
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, zobowiązuję się do:
 przestrzegania Regulaminu Konkursu;
 wykonywania powierzonych mi zadań w ramach Konkursu zgodnie z § 6 „Zasady pracy Zespołu Oceniającego”
Regulaminu Konkursu, tj. z należytą starannością, fachowo, w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę i kwalifikacje,
bezstronnie i samodzielnie;


nieprzekazywania osobom trzecim informacji, z jakimi zapoznałam/zapoznałem się w związku z wykonywaniem
zadań, powierzonych mi w ramach pełnienia funkcji Członka ZO;



wykorzystywania wszelkich informacji, z jakimi zapoznałam/zapoznałem się w związku z wykonywaniem zadań,
powierzonych mi w ramach pełnienia funkcji Członka ZO wyłącznie w zakresie i celach przewidzianych w
Regulaminie Konkursu;



powiadomienia Sekretarza o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie
powierzonych mi zadań w ramach Konkursu.

Data

podpis Członka Zespołu Oceniającego
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