Regulamin
konkursu dla kół naukowych uczelni wyższych Województwa Wielkopolskiego pod nazwą
„HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”

§1
Założenia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, zwany
dalej Organizatorem.
2. Konkurs realizowany jest przez:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu. Adres do korespondencji: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
3. Konkurs skierowany jest do kół naukowych uczelni wyższych, których siedziba znajduje się na
terenie Województwa Wielkopolskiego.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§2
Cele konkursu
1. Celem konkursu jest promocja idei budowania wielkopolskiego społeczeństwa wodorowego
czyli społeczeństwa, które wykorzystuje wodór do codziennego życia i działalności
przemysłowej.
2. Konkurs skierowany jest do kół naukowych wielkopolskich uczelni wyższych czyli młodego
pokolenia, które będzie tworzyć nową, innowacyjną gospodarkę Wielkopolski.
§3
Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs jest otwarty dla członków kół naukowych. Dozwolone jest tworzenie wielu zespołów
z jednego koła naukowego. Członkowie koła naukowego nie mogą należeć do więcej niż
jednego zespołu, a zespoły muszą pracować niezależnie. Zespół musi składać się z co najmniej
2 studentów oraz opiekuna koła naukowego.
2. Pracą konkursową powinien być projekt bezpośrednio związany z profilem działalności danego
koła naukowego.
3. Praca konkursowa musi zostać umiejscowiona lub nawiązywać do Województwa
Wielkopolskiego.
4. Uczestnicy konkursu powinni oprzeć promocję idei budowania wielkopolskiego społeczeństwa
wodorowego na co najmniej jednym z następujących zagadnień:
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5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

- Stacja tankowania wodoru,
- Pojazdy użytkowe na wodór,
- Przenośne moduły tankowania wodoru;
- Power-to-Gas;
- Przechowywanie wodoru i jego logistyka;
- Urządzenia zasilane wodorem, mikro ogniwa paliwowe;
- Mikrosieć elektroenergetyczna z zastosowaniem wodoru;
- Ogrzewanie i energia;
- Wodór w OZE;
- Uczelnia zasilana wodorem, kompleksy budynków;
- Zielone budynki;
- Moje miasto – transport publiczny, biznes zastosowanie wodoru;
- Nowe – stare produkty życia codziennego (zmodernizowane, ulepszone);
- Start-up wodorowy;
- Promocja wodoru;
- Dowolna kategoria nie wpisująca się w pozostałe.
Jeden zespół może złożyć więcej niż jeden projekt.
Prace konkursowe mogą być w formie: prezentacji, filmu, raportu, planu, analizy, projektu
graficznego, projektu architektonicznego.
Prace konkursowe powinny być dostarczone w formacie PDF, filmy - MP4, dźwięk - MP3.
Do każdej pracy konkursowej musi zostać dołączona Metryka projektu, stanowiąca Załącznik
nr 1 do Regulaminu Konkursu, zawierająca opis projektu, prezentację zespołu projektowego,
zgodę autorów projektów na publikowanie zwycięskich projektów i ich wizerunków.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres:
drg.sekretariat@umww.pl w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym wpisując jako
temat e-maila: KONKURS „HydroGen - Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”.
Prace konkursowe dostarczone i przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu
konkursowym nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac konkursowych.
§4
Organizacja konkursu

1. Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz inne informacje dotyczące
spraw nieuregulowanych w Regulaminie dostępne są na stronach internetowych:
www.umww.pl oraz www.iw.org.pl.
2. Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu powołuje Komisję Konkursową, która będzie składać się:
- przedstawiciela Zarządu Województwa Wielkopolskiego;
- eksperta z Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (przedstawiciel biznesu);
- przedstawiciela Departamentu Gospodarki UMWW.
3. Złożone w konkursie prace będą oceniane dwuetapowo, pod względem formalnym
i merytorycznym.
4. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:
- data wpływu prac konkursowych,
- kompletność dokumentów konkursowych.
5. Przy ocenie merytorycznej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:
- skuteczność promocji idei budowania społeczeństwa wodorowego,
- kreatywność,
2

- innowacyjność projektu.
6. Każdy z członków Komisji Konkursowej posługuje się oceną punktową, przyznając każdej z prac
punktową ocenę indywidualną następującej skali:
- 50 punktów - skuteczność promocji idei budowania wielkopolskiego społeczeństwa
wodorowego,
- 30 punktów – kreatywność,
- 20 punktów - innowacyjność projektu.
7. Wyniki prac Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.umww.pl
oraz www.iw.org.pl do 31 grudnia 2019 r. w zakresie nazwa koła, imię i nazwisko członków,
tytuł pracy Laureatów.
§5
Nagrody
1. Nagrody dla koła naukowego wręczone zostaną podczas Zgromadzenia Ogólnego
Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.
2. Łączna pula nagród finansowych dla Laureatów wynosi 10.000,00 PLN:
- miejsce I – nagroda pieniężna w wysokości 5.000,00 PLN,
- miejsce II – nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00 PLN,
- miejsce III – nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 PLN,
3. Zespół, który zajmie I miejsce będzie mógł uczestniczyć w wybranych wydarzeniach
organizowanych przez UMWW, w roku następnym po otrzymaniu nagrody pieniężnej,
w ramach promocji ekosystemu wodorowego w Wielkopolsce.
§6
Harmonogram konkursu
do 29 listopada 2019 r.

Nabór prac konkursowych

29 listopada 2019 r.

Zakończenie naboru prac konkursowych

grudzień 2019 r.

Spotkanie komisji konkursowej i wybór Laureatów

grudzień 2019 r.

Wręczenie nagród Laureatom

§7
Wykorzystanie materiałów
Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie materiałów dotyczących złożonych prac w
celu promocji idei budowania wielkopolskiego społeczeństwa wodorowego w szczególności konkursu
„HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”.

§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronach
internetowych: www.umww.pl oraz www.iw.org.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
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3. Przesłanie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 pkt.6, jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie,
o czym uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem na adres poczty elektronicznej podany
w deklaracji uczestnictwa. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania
przyczyny.
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