REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZY PROJEKT Z ZAKRESU INNOWACJI SPOŁECZNYCH
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie na najlepszy projekt z zakresu innowacji
społecznych.
2. Organizatorem Konkursu jest Kielecki Park Technologiczny, z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6,
25-663 Kielce.
3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pt. „CE RESPONSIBLE Sustainable model to support
social entrepreneurship”, współfinansowanego z programu Interreg Central Europe.
4. Celem Konkursu jest wybór i wsparcie doradcze 10 najlepszych projektów z obszaru innowacji
społecznych realizowanych przez przedsiębiorstwa społeczne z województwa świętokrzyskiego
poprzez użycie platformy net4socialimpact.eu.
5. Rekrutacja trwa od 26 lipca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się 31 sierpnia 2021 r., informacja dostępna będzie na stronie
Kieleckiego Parku Technologicznego www.technopark.kielce.pl
7. Inkubacja trwa od 1.09.2021 r do 20.12.2021 r.
§2
SŁOWNIK TERMINÓW UŻYWANYCH W REGULAMINIE
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Biuro Projektu – Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, Orange Inc., pokój 1.16;
b) Innowacje społeczne - to rozwiązania, które równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie
społeczne, jak i powodują trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Projekty te mogą wiązać się
z innowacjami produktowymi, usługowymi bądź procesowymi, organizacyjnymi umożliwiającymi
odmienne rozwiązywanie typowych problemów społecznych i wpisujących się w obszary: sport,
turystyka, rekreacja i hobby, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, rozwój
lokalny, usługi socjalne, pomoc społeczna;
c) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz ekspertów
zewnętrznych (min. 3 osoby) utworzona na potrzeby wyłonienia 10 projektów w zakresie innowacji
społecznych;
d) Komisja Finałowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz ekspertów
zewnętrznych (min. 3 osoby), których zadaniem jest wyłonienie 3 projektów z 10 biorących udział w
programie do otrzymania nagrody w postaci spotu promocyjnego;
e) net4socialimpact.eu – internetowa platforma projektowa działająca w ramach projektu CE
Responsible dedykowana Uczestnikom, której celem jest nawiązywanie partnerstw;
f) Opiekun pomysłu – pracownik KPT odpowiedzialny za przebieg doradztwa dla organizacji
pozarządowej, wsparcie merytoryczne i sieciowanie;
g) Organizator – Kielecki Park Technologiczny (skrót KPT);
h) Pitch day – spotkanie mające na celu prezentacje postępu w realizacji projektu z zakresu innowacji
społecznej przed Komisją Finałową, mające na celu wyłonienie 3 najlepszych pomysłów.
i) Projekt – „ALTRUICTIC ENTREPRENEUR, CE Sustainable model to support social entrepreneurship”,
współfinansowany z Programu Interreg Central Europe;

j)

Uczestnik - przedsiębiorstwo społeczne - (z ang. social entrepreneur) definiowany jako organizacja
pozarządowa tj. fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym, zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U. 1984 Nr 21 poz.
97; Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104; Ustawą z
dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Dz. U. 1982 Nr 30, poz. 210.
§3
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
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Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników zarejestrowanych przed datą ogłoszenia konkursu,
mających siedzibę w województwie świętokrzyskim, posiadających pomysł na projekt z zakresu
innowacji społecznych, którzy w terminie podanym przez Organizatora złożą kompletny formularz
zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) w wersji papierowej w siedzibie Organizatora, ul. Olszewskiego 6; 25663 Kielce, Sekretariat pok. 0.15 oraz uzyskają wystarczającą ocenę kwalifikującą do partycypacji w
programie inkubacji.
Jeden Uczestnik może złożyć w Konkursie tylko jeden formularz zgłoszeniowy.
Ocena projektów jest dwuetapowa i obejmuje ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.
Komisja Konkursowa w pierwszym etapie oceni projekty według kryteriów formalnych (Załącznik nr
2).
Ocenie merytorycznej podlegają jedynie formularze, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.
Drugi etap obejmuje ocenę merytoryczną opisu projektu innowacyjnego według kryteriów (Załącznik
nr 3).
W wyniku oceny Komisji Konkursowej zostanie wybrane 10 Uczestników z najlepszymi pomysłami
z zakresu innowacji społecznych, które zakwalifikują się do programu inkubacji w Kieleckim Parku
Technologicznym.
Z każdym z wyłonionych 10 Uczestników zostanie podpisana umowa (Załącznik nr 4).
§4
PRZEBIEG UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnicy wyłonieni w ramach Konkursu na najlepszy projekt z zakresu innowacji społecznych
zobligowani są do zarejestrowania się i stworzenia aktywnego profilu na platformie
www.net4socialimpact.eu z informacją o organizacji pozarządowej i opisem projektu innowacyjnego.
Platforma obsługiwana jest w języku angielskim.
2. Wyłonieni Uczestnicy wezmą udział w programie inkubacyjnym projektów z zakresu innowacji
społecznych, trwającym 4 miesiące od momentu podpisania umowy, ale nie dłużej niż do końca roku
2021.
3. Po procesie inkubacji Uczestnicy zaprezentują swoje projekt przed Komisją Finałową, która wyłoni 3
projekty w oparciu określone kryteria (Załącznik 5).
4. Organizator ufunduje dla wybranych 3 projektów, które zdobędą największą liczbę punktów, nagrodę
w postaci krótkich spotów promocyjnych upowszechniających misję Uczestnika oraz zgłoszony
projekt o wartości do 4 000,00 zł brutto każdy.
5. Program inkubacji projektów z zakresu innowacji społecznych obejmuje:
a) wsparcie Opiekuna pomysłu innowacyjnego z zakresu inkubacji społecznych, w tym
doradztwo i pracę z zespołem,
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b) zaplanowanie oraz realizację kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych
promującej przedsiębiorstwo społeczne, oraz projekt innowacyjny, mającej na celu
networking
i poszukiwanie partnerów o wartości 4 000,00 zł brutto, trwającej nie dłużej niż czas
inkubacji,
c) udział Uczestnika w spotkaniach networkingowych z potencjalnymi partnerami – tzw. szybkie
randki, okrągły stół,
d) udział Uczestnika w min. dwóch spotkaniach online, indywidualnych bądź grupowych
poprzez platformę net4socialimpact.eu z potencjalnymi partnerami,
e) udział w szkoleniu z prezentacji, promocji i pozyskiwania klienta,
f) możliwość udziału w szkoleniu metodyką Design Thinking w Kieleckim Parku
Technologicznym w celu dopracowania szczegółów projektu,
g) udział w pitch day.
Wyniki Konkursu będą jawne. Organizatorzy przewidują, że wyniki zostaną podane na stronach
internetowych, w mediach społecznościowych Organizatorów oraz w mediach lokalnych.
Od decyzji Komisji Konkursowej i Komisji Finałowej nie przysługuje odwołanie.
§5
PRACA KOMISJI KONKURSOWEJ I KOMISJI FINAŁOWEJ

1. Członkowie Komisji Konkursowej wraz z Komisją Finałową składają deklarację o bezstronności
i poufności z powołaniem do rozstrzygnięć formalnych i merytorycznych organizowanego Konkursu.
2. Przy wydawaniu ocen członkowie Komisji Konkursowej i Komisji Finałowej nie mogą ulegać żadnym
wpływom lub sugestiom.
3. Członkowie Komisji nie mogą ̨ być związani z Uczestnikami stosunkiem osobistym lub służbowym,
takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych
czynności.
4. Członkowie Komisji zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności (Załącznik 6).
5. Niepodpisanie deklaracji bezstronności pozbawia członka Komisji możliwości oceny danego wniosku.
§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Przystąpienie do programu inkubacyjnego będzie wymagało podpisania zgody przez Uczestników na
przetwarzanie wizerunku w celach informacyjno-promocyjnych związanych z prowadzoną przez KPT
działalnością statutową oraz zgodnie z wytycznymi realizacji projektu CE Responsible.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości
przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny, 25-663 Kielce,
ul. Olszewskiego 6.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:
iod@technopark.kielce.pl
tel. 41 278 72 00.
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3) Dane osobowe podane przez Uczestnika (opiekuna prawnego), będą przetwarzane
w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz publikacji informacji o
jego wynikach.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres, na który udzielona była zgoda
z uwzględnieniem wymaganego przez przepisy prawa okresu archiwizacji dokumentów.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a ww. rozporządzenia tj.

zgoda osoby, której dane dotyczą (wyrażona przez jej opiekuna prawnego lub
przedstawiciela).
6) Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do
ich otrzymania przepisami prawa.
7) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją odwołać w dowolnym czasie, jednakże nie
będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
a także prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
9) Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10) Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje na swojej stronie
internetowej.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych Organizatora.
5. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację projektu ze strony Kieleckiego Parku Technologicznego
są:
1) Anna Pabian-Lipska (e-mail: anna.lipska@technopark.kielce.pl ,tel. 041 278 72 22)
2) Agata Bieńkowska (e-mail: agata.bienkowska@technopark.kielce.pl, tel. 041 278 72 50)
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 Kryteria oceny formalnej
Załącznik nr 3 Kryteria oceny merytorycznej
Załącznik nr 4 Umowa wzór
Załącznik nr 5 Kryteria oceny pitch day
Załącznik nr 6 Deklaracji bezstronności i poufności
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