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Załącznik nr 1  

do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

nr 6341/2023 z dnia 16.03.2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„STUDENCKI POMYSŁ NA START-UP WODOROWY”- POZIOM REGIONALNY 

EDYCJA 2023 
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§ 1  

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady Konkursu „STUDENCKI POMYSŁ NA START-UP WODOROWY”, zwanego 

w dalszej  części „Konkursem” na poziomie regionalnym, to jest II etap Konkursu. 

2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego   

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w imieniu 

którego działa Departament Gospodarki oraz wybrane uczelnie publiczne Województwa 

wielkopolskiego, działające na rzecz gospodarki wodorowej.. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) I etap – poziom uniwersytecki, 

b) II etap – poziom regionalny. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminów I i II etapu Konkursu oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 2 

Cel Konkursu 

 Celem Konkursu jest:  

a) popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej,    

b) promocja postaw przedsiębiorczych, 

c) podnoszenie świadomości studentów poznańskich uczelni dotyczącej wyzwań związanych  

ze zmianami klimatycznymi. 

 

§ 3 

Organizacja I etapu Konkursu - poziom uniwersytecki 

1. Organizatorem I etapu Konkursu są wybrane uczelnie publiczne województwa wielkopolskiego, 

działające na rzecz gospodarki wodorowej. 

2. Szczegółowe informacje o organizacji i przebiegu I etapu Konkursu - poziomu uniwersyteckiego 

znajdują się w Regulaminie - poziom uniwersytecki, przygotowanego przez poszczególne uczelnie 

biorące udział w Konkursie. 

3. Organizatorzy I etapu Konkursu przekażą w odpowiednim terminie zbiorczą listę, według kolejności 

alfabetycznej, projektów wraz z ich prezentacjami, kartami oceny merytorycznej oraz niezbędnymi 
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informacjami do kontaktu z wyłonionymi do II etapu Konkursu uczestnikami. Prezentacje powinny 

zostać wykonane w formie multimedialnej i zawierać:  

a) opis projektu; 

 b) wykazanie jego wpływu na rozwój gospodarki wodorowej; 

 c) określenie obszaru rynku, w zakresie którego potencjalnie może znaleźć zastosowanie,   

wraz ze wskazaniem potrzeb na jakie pomysł odpowiada. 

4. Każda uczelnia będąca Organizatorem Konkursu na I etapie, przekaże do II etapu Konkursu dwa 

zwycięskie projekty wyłonione w etapie I. 

 

§ 4  

Organizacja II etapu Konkursu 

1. Uczestnicy, których projekty zostaną wybrane w I etapie Konkursu, zostaną zaproszeni  

do zaprezentowania projektów przed Kapitułą Konkursu, o której mowa w § 5, dnia 15 maja 2023 roku 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

2. Czas trwania poszczególnych prezentacji w II etapie Konkursu nie może przekroczyć 10 minut.  

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych 

H2POLAND w Poznaniu, które zaplanowane jest na 16-17.05.2023.  

 

§ 5 

Kapituła Konkursu 

1. Kapituła Konkursu składa się z:  

a) Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej,  

b) Przewodniczącej Komisji Gospodarki Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 

c) Dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego,  

d) Przewodniczącego Panelu Biznesu Wielkopolskiej Platformy Wodorowej,  

e) Przewodniczącego Panelu Nauki Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, 

f)  Przewodniczącego Panelu Liderów Samorządowych Wielkopolskiej Platformy 

Wodorowej,  

g) Przewodniczącego Panelu Obywatelskiego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.  

2. Kapituła dokona oceny Projektów biorąc pod uwagę:  

a) związek z łańcuchem wartości gospodarki wodorowej;  
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b) poziom innowacji rozumiany jako nowatorstwo proponowanych rozwiązań; 

c) szanse wprowadzenia na rynek;  

d) możliwości zastosowania w różnych gałęziach gospodarki;  

e) korzystanie z dostępnych zasobów;  

f) współpracę przy realizacji idei startupu. 

3. Zadaniem Kapituły Konkursu będzie wyłonienie dwóch laureatów.  

4. Osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursu podpisują deklarację zobowiązującą  

do bezstronności i poufności oraz oświadczenie RODO. 

 

§ 6 

Laureaci Konkursu 

1. Nagrody dla Laureatów będą przyznawane w formie pieniężnej. Tytuł Laureata Konkursu otrzyma 

dwóch uczestników Konkursu. Uczestnikiem Konkursu jest osoba lub zespół osób, przy czym 

zespół reprezentowany jest przez lidera. Kapituła Konkursu może zdecydować, że tytuł Laureata 

otrzyma tylko jeden uczestnik. 

2.  Przewidziano dwie równorzędne nagrody w wysokości 10 000,00 PLN brutto każda, bez względu 

na liczbę osób tworzących zespół projektowy.  

3. W przypadku wyłonienia przez Kapitułę jednego Laureata, nagroda będzie podwyższona  

do 20.000,00 PLN. 

4. Nagroda pieniężna w przypadku wygranej zespołowej zostaje przekazana na konto lidera 

zespołu. 

5. Tytuł Laureata Konkursu może zostać odebrany w przypadku ustalenia po wyłonieniu Laureata, 

że rozwiązanie zgłoszone do Konkursu stanowi naruszenie praw autorskich osób trzecich  

lub kopię istniejącego już rozwiązania, lub stanowi naruszenie innych praw. 

6. O odebraniu tytułu Laureat zostaje poinformowany w formie pisemnej. Wraz z odebraniem 

tytułu Laureata wstrzymana zostanie wypłata nagrody, a w przypadku przekazania już nagrody, 

dotychczasowy Laureat będzie zobowiązany do zwrotu nagrody w terminie 3 dni  

od momentu otrzymania informacji o odebraniu tytułu Laureata. 
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§ 7  

Oświadczenia uczestników 

Uczestnicy Konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa własności intelektualnej do projektu oraz 

w sytuacji, gdy projekt składany jest przez grupę studentów, deklarują podział tych praw między 

współuczestników.   

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,  

61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie 

ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  

w Rozporządzeniu 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. 

3. Województwo Wielkopolskiego, jako administrator danych osobowych powołało Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, e-mail inspektor.ochrony@umww.pl.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.  

5. Szczegółowa klauzula informacyjna zostanie przekazana uczestnikom II etapu Konkursu.  

6. Wizerunek uczestnika/laureata będzie publikowany w publicznie dostępnych materiałach 

promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz elektronicznych) na stronach internetowych 

Organizatora Konkursu w zakresie dotyczącym udziału w Konkursie oraz w zakresie realizacji zapisów 

§ 5 ust. 2, o ile uczestnik/laureat wyrazili na to zgody.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe  

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.  

3. Uczestnicy Konkursu, którzy nie stawią się na posiedzenie Kapituły Konkursu  w dniu 15 maja 2023 roku 

oraz/lub na ogłoszeniu laureatów podczas  Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych 

mailto:inspektor.ochrony@umww.pl
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H2POLAND podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie. Do podjęcia decyzji o wykluczeniu uczestnika 

uprawniona jest Kapituła Konkursu.  W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zgadza się 

na odbiór nagrody przez osobę upoważnioną przez Uczestnika Konkursu.  

4. Nagroda zostaje przekazana na konto wskazane przez Laureata Konkursu.  

5. W razie wykluczenia uczestnika Konkursu, odwołania lub nierozstrzygnięcia Konkursu, uczestnikom 

Konkursu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora, w szczególności roszczenie 

o zwrot kosztów uczestnictwa w Konkursie, np. kosztów przygotowania projektu. 

6. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie  www.h2wielkopolska.pl 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  

z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za naruszenie przez uczestnika Konkursu przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231  

z późn. zm.). 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa. 

 

 

 

http://www.h2wielkopolska.pl/

