URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Departament Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Agenda Nauki i Innowacyjności
Załącznik do uchwały Nr 10/304/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015 r.

Regulamin konkursu
„Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie”
§1. Postanowienia wstępne
1.

2.

3.
4.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1) Konkursie – rozumieć należy przez to konkurs „Innowacyjna Marka Regionu
InnoMaRe. Made in Kujawsko Pomorskie”,
2) Projekcie – należy rozumieć przez to wniosek konkursowy, zawierający opis
zgłoszonego do konkursu produktu, usługi, procesu lub sposobu stanowiącego
rozwiązanie problemu (know-how),
3) Jednostkach naukowych – rozumieć należy przez to jednostki naukowe zgodnie
z definicją zawartą w ustawie o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010
r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.),
4) Przedsiębiorstwach (mikro, małych, średnich) – należy rozumieć przez to
zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm).
Organizatorem konkursu „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko
Pomorskie” jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, departament/jednostka właściwa ds. nauki
i innowacyjności.
Konkurs przeprowadzany jest nie rzadziej niż raz na dwa lata, w terminie określanym przez
Organizatora w ogłoszeniu.
Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych projektów oferowanych przez kujawskopomorskie podmioty gospodarcze oraz jednostki naukowe, w dwóch kategoriach:
1) InnoMaRe Business
podkategorie:
a) mikro i małe przedsiębiorstwa;
b) średnie przedsiębiorstwa;
c) wyróżnienie specjalne;
oraz
2) InnoMaRe Science
a) jednostki naukowe prowadzące działalność komercyjną;
b) wyróżnienie specjalne.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania wyróżnień specjalnych, o których mowa
w ust. 4 pkt 1 lit c i pkt 2 lit b niniejszego paragrafu.
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§2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział w konkursie wziąć mogą podmioty gospodarcze i jednostki naukowe, mające swą
siedzibę/oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Do udziału w konkursie dopuszczane są projekty, spełniające poniższe warunki:
1) w ramach InnoMaRe Business:
a) spełniają wymóg IX Poziomu Gotowości Technologii, zgodnie z Załącznikiem
do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia
2011r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2011 Nr 18 poz. 91 z późn.
zm.) i /lub zostały wprowadzone do oferty przedsiębiorstwa w ciągu 2 lat
poprzedzających nabór zgłoszeń do konkursu,
b) są wynikiem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez
przedsiębiorstwo i/lub jednostki naukowe działające na zlecenie/we
współpracy z przedsiębiorstwem zgłaszającym projekt,
c) dla wynalazku: jest objęty ochroną patentową/zastrzeżeniem wzoru itp. bądź
na możliwym do uwiarygodnienia etapie komplementowania dokumentów
służących zgłoszeniu wyłączności praw;
2) w ramach InnoMaRe Science:
a) zostały opracowane w ciągu 2 lat poprzedzających nabór zgłoszeń do
konkursu;
b) są wynikiem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki
naukowe,
c) spełniają wymóg minimum IV Poziomu Gotowości Technologii, zgodnie
z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych
na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2011 Nr 18 poz. 91
z późn. zm.),
d) dla wynalazku: jest objęty ochroną patentową/zastrzeżeniem wzoru itp. bądź
na możliwym do uwiarygodnienia etapie komplementowania dokumentów
służących zgłoszeniu wyłączności praw.
§3. Harmonogram i zgłoszenia
1. Ogłoszenia o konkursie publikowane są na stronie internetowej Województwa KujawskoPomorskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl oraz w wybranej prasie regionalnej.
2. Zgłoszenia udziału w konkursie „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in
Kujawsko-Pomorskie” należy składać na określonych w ogłoszeniu formularzach:
1) osobiście w Kancelarii Podawczej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na adres
wskazany w ogłoszeniu, albo
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2) za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Urząd
Marszałkowski
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
Agenda
Nauki
i Innowacyjności, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, albo
3) pocztą elektroniczną na adres wskazany w ogłoszeniu,
w terminie każdorazowo określanym w ogłoszeniu o konkursie. O terminie złożenia
zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego/potwierdzenia wpływu w kancelarii.
Dokumenty przesłane w zgłoszeniu pozostają do dyspozycji Kapituły nagród.
§4. Procedura konkursowa
1. Konkurs jest trzyetapowy:
1) w etapie pierwszym Organizatorzy dokonują naboru zgłoszeń, zgodnie
z postanowieniami §3 ust. 2 za pośrednictwem właściwego, udostępnionego
w ogłoszeniu Formularza Zgłoszeniowego oraz niezbędnych załączników, które
następnie poddawane są ocenie formalnej przez Sekretariat Konkursu, tj. min.
2 osoby;
2) w etapie drugim Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń zgodnie
z Kartą Oceny w celu wyłonienia maksymalnie 8 zgłoszeń kwalifikujących się do
etapu III – po 2 zgłoszenia w ramach każdej kategorii konkursu, oraz 2 zgłoszenia
o przyznaniu wyróżnienia specjalnego w danej edycji konkursu. Organizator
informuje zgłaszających o pozytywnym wyniku oceny ich projektów, jednocześnie
wyznaczając termin etapu III;
3) w etapie trzecim maksymalnie 8 bądź maksymalnie 6 zakwalifikowanych uprzednio
w wyniku oceny merytorycznej Kapituły innowacyjnych projektów, zostaje
zaprezentowanych przed Kapitułą. Prezentacja odbywa się zgodnie z wytycznymi
Organizatora określonymi w informacji o zakwalifikowaniu się projektu do kolejnego
etapu konkursu. Po zakończonych prezentacjach Kapituła przystępuje do oceny
innowacyjnych projektów, w celu wyłonienia zwycięzców w poszczególnych
kategoriach.
2. W trakcie trwania konkursu Organizator może jednostronnie wydłużyć czas trwania lub
unieważnić konkurs w przypadku braku wpływu ofert w terminie.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości terminowego dokonania
czynności związanych z konkursem przez Kandydatów oraz za inne skutki działania lub
zaniechania wybranego przez Kandydatów operatora pocztowego lub inne podobnie działające
podmioty, dostarczające zgłoszenia Kandydatur lub wypełnione przez Kandydatów Formularze
Zgłoszeń.
4. Harmonogram konkursu:
1) wyłonienie przez Organizatora członków Kapituły Konkursu – I kwartał roku;
2) zebranie zgłoszeń do konkursu – II kwartał roku;
3) usystematyzowanie i przetworzenie zebranych Kandydatur przez Organizatora
i przekazanie ich Kapitule Konkursu – II kwartał roku;
4) posiedzenie Kapituły Konkursu, wybór przez nią laureatów w obu kategoriach,
ewentualny wybór przez Kapitułę projektu uhonorowanego wyróżnieniem specjalnym
- II kwartał roku.;
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5) uroczyste rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie i opublikowanie wyników, uroczyste
wręczenie statuetek i dyplomów zwycięzcom obu kategorii konkursu oraz
wyróżnionym w konkursie) – do końca II kwartału roku.
§5. Kapituła konkursu
1. Kapitułę Konkursu powołuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Kapituła składa się z Przewodniczącego, którym jest Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego, członków i sekretarza.
3. Przewodniczący powołuje na członków Kapituły Konkursu:
1) dla kategorii InnoMaRe Business:
a) Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju
nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności ,
b) przedstawiciela
departamentu
właściwego
ds.
promocji
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
c) przedstawiciela dyrektora departamentu właściwego ds. rozwoju
gospodarczego i innowacji,
d) przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.,
e) przedstawiciela Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
f) przedstawiciela Sejmiku Gospodarczego.

4.
5.
6.
7.
8.

2) dla kategorii InnoMaRe Science:
a) Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju
nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności,
b) przedstawiciela dyrektora departamentu właściwego ds. promocji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
c) przedstawiciela dyrektora departamentu właściwego ds. rozwoju gospodarczeg
i innowacji Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego,
d) przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.,
e) przedstawiciela władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
f) przedstawiciela władz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich,
g) przedstawiciela władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
h) przedstawiciela władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we
Włocławku,
i) przedstawiciela władz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego.
Przewodniczący powołuje sekretarza spośród pracowników departamentu/jednostki właściwej ds.
nauki i innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Posiedzenia Kapituły zwoływane są przez sekretarza.
Podczas wyboru nagrodzonych i wyróżnionych w obu kategoriach konkursowych wymagane jest
kworum Kapituły, stanowiące 50% plus jeden członek składu osobowego Kapituły.
W przypadku braku rozstrzygnięcia, Przewodniczący ma głos decydujący.
Kapituła może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w jednej bądź obu kategoriach konkursu.
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9. Sprawozdania z posiedzenia Kapituły sporządza sekretarz Kapituły.
10. Zadaniem Kapituły jest ocena zgłoszonych projektów w ramach Etapów II i III i wyłonienie
laureatów konkursu.
§6. Kryteria ocen, przebieg prac Kapituły
1. W ramach swoich prac Kapituła posługuje się następującymi kryteriami:
1) unikatowość projektu w skali regionu i Polski/Europy,
2) zgodność/pokrewność z dziedzinami inteligentnych specjalizacji regionu/kraju,
3) potencjał rozwojowy projektu.
2. W ramach Etapu II, Członkowie Kapituły omawiają zgłoszenia każdego z Kandydatów. Po
dyskusji, Członkowie Kapituły głosują na preferowanych Kandydatów w obu kategoriach
konkursu pisemnie, w głosowaniu jawnym, przyporządkowując poszczególnym nominowanym
punkty – od 5 (najwięcej) do 0 (najmniej). Członkowie Kapituły uwzględniają podczas
głosowania wszystkie nominowane projekty w danej kategorii. Karta do głosowania nie
zawierająca punktacji wszystkich nominowanych jest nieważna. Punkty liczy Przewodniczący
Kapituły. Projekty (maksymalnie 8), które zdobyły największą liczbę głosów zostają
zakwalifikowane do III etapu konkursu.
3. W przypadku przyznania równej ilości punktów kilku projektom tak, że do Etapu III
zakwalifikowanych zostałoby więcej niż 8 projektów, Przewodniczący zarządza dodatkowe
głosowanie nad tymi projektami. W przypadku ponownego przyznania równej ilości punktów
decyduje głos Przewodniczącego.
4. W ramach Etapu III głosowanie odbywa się po zakończeniu prezentacji Kandydatów zgodnie
z zasadami wskazanymi w ust. 1 powyżej.
5. Laureatem certyfikatu „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie”
w danej kategorii zostaje projekt, który zebrał największą zsumowaną liczbę punktów
uzyskanych od członków Kapituły w Etapie III.
§7. Wyniki konkursu i nagrody
1. O przyznaniu nagród laureaci oraz pozostali wnioskodawcy zostaną poinformowani na piśmie.
Lista nagrodzonych i nominowanych innowacyjnych projektów, zawierająca nazwy
marketingowe/rodzajowe innowacyjnych projektów oraz podmiotów je zgłaszających, zostanie
opublikowana na stronie internetowej Organizatora w ciągu maksymalnie 14 dni od zakończenia
głosowania przez Kapitułę Konkursu.
2. Nagrodą w konkursie są certyfikat oraz statuetka InnoMaRe Made In Kujawsko-Pomorskie.
3. Zwycięzcy oraz wyróżnieni w niniejszym Konkursie mają prawo do wykorzystywania informacji
dotyczących uzyskanych w nim nagród i wyróżnień w działaniach marketingowych swoich firm
w zakresie zgodnym z niniejszym Regulaminem tj. prawo do posługiwania się Certyfikatem oraz
logotypem konkursu przez okres 2 lat dla produktu (opakowania, karty produktu, etykiety itp.)
i usług, procesów lub sposobów stanowiących rozwiązanie problemu technicznego (know-how)
(ofertowanie, katalogi itp.) zgodnie z wytycznymi Organizatora określonymi w załączniku do
niniejszego Regulaminu.
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