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        Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 61 Dyrektora Lubelskiej Agencji  

                                      Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

 

 

Regulamin Konkursu „Lider Innowacji”  
 

 

§ 1 Organizator konkursu 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości  

w Lublinie. 

2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać Kapituła powołana 

przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.  

3. Patronat Honorowy nad Konkursem obejmuje Marszałek Województwa Lubelskiego. 

 

§ 2 Cel konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, a w szczególności projektów wysoce innowacyjnych  

i projektów wpisujących się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2020 r (RSI WL). 

2. Konkurs ma za zadanie przedstawienie opinii publicznej firm z terenu województwa 

lubelskiego realizujących projekty wysoce innowacyjne i projekty zgodne z RSI WL.  

3. Celem konkursu jest również zaprezentowanie oraz nagrodzenie firm korzystających  

z funduszy unijnych w ramach powyższego programu, których ideą  jest innowacyjność 

i konkurencyjność.   

 

§ 3 Uczestnicy konkursu, kategorie 

 

1. W Konkursie „Lider Innowacji” mogą wziąć udział Przedsiębiorcy - Beneficjenci 

(przez Beneficjenta należy rozumieć Wnioskodawcę, z którym Instytucja Pośrednicząca 

– LAWP w Lublinie podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu) 

korzystający z funduszy unijnych w ramach I, III, IV i V Osi Priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

2. Do konkursu mogą przystąpić firmy, które w ramach realizacji projektu zrealizowały 

min. 50 % swojego założenia.  

3. Wyróżnia się następujące kategorie podstawowe: 

− Lider Innowacji – Biogospodarka,  

− Lider Innowacji – Medycyna i zdrowie,  

− Lider Innowacji – Informatyka i automatyka,  

− Lider Innowacji – Energetyka niskoemisyjna, 

 

            Kategoria specjalna: 

− Lider Liderów 2020 – nagroda specjalna (wybierana spośród wszystkich laureatów 

w powyższych kategoriach w latach 2017-2020.)  
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§ 4 Warunki uczestnictwa 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział Przedsiębiorcy (Beneficjenci), którzy uzyskali 

dofinansowanie w ramach I, III, IV lub V Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz zrealizowali swój 

projekt w co najmniej 50%. 

2. Przedsiębiorców, w ilości 5 do każdej z kategorii wytypuje LAWP w Lublinie jako 

współorganizator Konkursu, po uprzedniej zgodzie uprawnionego podmiotu 

(właściciela lub organu reprezentującego przedsiębiorcę) (załącznik nr. 1  

do Regulaminu).  

 

§ 5 Skład Kapituły 

 

1. Członków Kapituły powołuje Dyrektor LAWP w Lublinie Zarządzeniem nr  62 

z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

2. W skład kapituły wchodzi 8 osób:  

− Reprezentant Zarządu Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego – Przewodniczący Kapituły, 

− Reprezentant Sejmiku Województwa Lubelskiego – Przewodniczący 

Sejmiku Województwa Lubelskiego, 

− Reprezentant Departamentu Zarządzania RPO UMWL w Lublinie – Dyrektor 

Departamentu Zarządzania RPO WL, 

− Reprezentant Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – Dyrektor 

LAWP w Lublinie, 

− Reprezentant Komitetu Monitorującego RPO WL 2014 – 2020, 

− Reprezentant Komitetu Monitorującego RPO WL 2014 – 2020, 

− Reprezentant Departamentu Cyfryzacji i Usług IT UMWL w Lublinie – Dyrektor 

Departamentu Cyfryzacji i Usług IT, 

− Reprezentant Departamentu  Gospodarki  i  Wspierania  Przedsiębiorczości UMWL 

w Lublinie – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości. 

3. W Obradach Kapituły uczestniczą również 2 osoby bez prawa głosu:  

− sekretarz kapituły, 

− osoba odpowiedzialna za obsługę.  

 

 

§ 6 Przebieg Konkursu 

 

Etap I  

nominacja projektów do głosowania internetowego 

 

1. Kapituła spotyka się na posiedzeniach. Członkowie są zawiadamiani pisemnie o miejscu 

i terminie posiedzenia. 

2. Posiedzeniom Kapituły przewodniczy Reprezentant Zarządu Województwa 

Lubelskiego, wchodzący w skład zespołu.  

3. Na posiedzeniu członkowie Kapituły zapoznawani są przez organizatora konkursu  

z zasadami oraz kryteriami konkursu. 
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4. Wszyscy członkowie Kapituły zapoznawani są z kartą wyboru przedsiębiorstw 

nominowanych, na której będą przyznawane punkty za poszczególne kryteria (wzór 

karty wyboru nominowanych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu). 

5. Na posiedzeniu Sekretarz Kapituły przedstawi listę 5 wytypowanych przedsiębiorstw  

w ramach każdej kategorii. 

6. Spośród 5 wytypowanych przedsiębiorstw wskazanych przez LAWP w każdej kategorii 

Kapituła wybierze 3 przedsiębiorstwa nominowane w kategorii.  

7. Kapituła dokonuje wyboru nominowanych kierując się punktacją kryteriów  

w poszczególnych kategoriach podanych w § 7 regulaminu. 

8. W przypadku równej ilości punktów lub głosów oddanych na kandydatów decydujący 

głos ma Reprezentant Zarządu Województwa, przewodniczący posiedzeniom Kapituły. 

9. Prace Kapituły zatwierdzane są pisemnie w formie protokołu sporządzonego przez 

Sekretarza.  

10. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają wynagrodzenia 

za pracę.  

Etap II  

głosowanie internetowe, wybór Laureata nagrody specjalnej 

 

11. Spośród 3 przedsiębiorców wybranych w każdej kategorii przez Kapitułę, internauci 

będą mieli możliwość wyboru Liderów Innowacji za pośrednictwem udostępnionych 

kanałów tj. głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej  

na profilu Facebook  Lubelskie Fundusze Europejskie.  

12. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania internetowego na Liderów Innowacji  

w kategoriach podstawowych przedstawionych w § 3 ust. 3 członkowie Kapituły 

zapoznawani są z wyłonionymi w latach 2017 – 2020 Laureatami Lidera Innowacji.  

Z osiemnastu przedsiębiorców (16 + nagrody specjalne w 2017 oraz 2018 roku) 

członkowie Kapituły wybiorą laureata Lidera Liderów Perspektywy 2014 -2020. (wzór 

karty wyboru Lidera Liderów 2020 stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu). 

13. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas Konferencji podsumowującej Konkurs 

Lider innowacji 2020. 

 

§ 7 Kryteria wyboru nominowanych projektów dla Kapituły 

 

 Do każdej z przedstawionych w § 3 ust. 3 kategorii odnoszą się następujące kryteria  

     wyboru:  

 

1. Wpływ firmy na rozpoznawalność Województwa 0-5, 

2. Firma z tradycjami 0-5, 

3. Poziom innowacyjności i konkurencyjności 0-5, 

4. Wzrost zatrudnienia poprzez realizację projektu 0-5. 

 

§ 8 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Przedsiębiorców startujących w konkursie  

jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą przy ul. 

Wojciechowskiej 9a w Lublinie. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować 

się pod adresem e - mail: iodo@lawp.eu .   
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2. Przedsiębiorcy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Organizatora oraz osoby i podmioty z nim współpracujące dla celów 

realizacji Konkursu. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące  

i upoważnione do przetwarzania danych w ww. celu oraz podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa. Udział w głosowaniu internetowym jest dobrowolny, ale 

niezbędny do realizacji ww. celu.  

3. Biorący udział w konkursie posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

 

§ 9 Postanowienia Końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez organizatora konkursu oraz przyjęty 

Zarządzeniem Dyrektora LAWP w Lublinie nr …… z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez osoby trzecie 

na podstawie wyników niniejszego Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian lub poprawek do niniejszego 

Regulaminu na każdym etapie konkursu. 

4. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia do dnia Konferencji 

podsumowującej Konkurs Lider Innowacji 2020, na której odbędzie się uroczyste 

wręczenie nagród Laureatom konkursu. 

5. Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

-  Załącznik nr 1 – Formularz zgody uczestnika Konkursu. 

- Załącznik nr 2 – Wzór karty wyboru nominowanych stanowi załącznik nr 2  

    do Regulaminu. 

       -  Załącznik nr 3 – Wzór karty wyboru Lidera Liderów 2020 stanowi załącznik nr 3  

           do Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu ”Lider Innowacji” 
 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ, 

MATERIAŁÓW FILMOWYCH 

 

Wyrażam zgodę, na udział w Konkursie „Lider Innowacji”  mojej firmy 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………..    

oraz udzielam Województwu Lubelskiemu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania i udostępniania zdjęć oraz materiałów filmowych bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda udzielana jest bezterminowo i obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego 

medium i dowolną techniką (w tym przetwarzanie i obróbkę komputerową).  

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, 

oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

 

.....................................................................................................................................  

Imię i nazwisko   

 

 

………………………………………. 

Podpis,  data    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na: 

przetwarzanie przez Organizatora konkursu – Agencję Wspierania Przedsiębiorczości  

w Lublinie oraz przez Województwo Lubelskie moich danych osobowych zgodnie  

z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą 

wykorzystywane w toku konkursu Lider Innowacji i w związku z jego przebiegiem przez 

Organizatora i/lub partnerów/sponsorów/patronów medialnych konkursu 

 

 

 

 

............................................ 

(data i czytelny podpis) 
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Lider Innowacji”  
                                                          

KARTA DO GŁOSOWANIA 

Firma  Wpływ firmy na 

rozpoznawal-

ność 

Województwa 

0-5 

Firma z 

tradycjami  

0-5, 

 

Poziom 

innowacyjności i 

konkurencyjności 

0-5, 

Wzrost 

zatrudnienia 

poprzez 

realizację 

projektu  

0-5. 

Biogospodarka  

     

     

     

     

     

Medycyna i zdrowie  

     

     

     

     

     

Informatyka i automatyka  

     

     

     

     

     

Energetyka niskoemisyjna  
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Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu „Lider Innowacji” 

KARTA DO GŁOSOWANIA „LIDER LIDERÓW”  
Rok 

uzyskania 

tytułu 

Lidera 

Innowacji 

Firma  Wpływ firmy 

na 

rozpoznawal- 

ność 

Województwa 

0-5 

Firma z 

tradycjami  

0-5, 

 

Poziom 

innowacyj-

ności i 

konkurencyj

ności 0-5, 

Wzrost 

zatrudnienia 

poprzez 

realizację 

projektu  

0-5. 

Biogospodarka  

2017 Agroplast Marcin Łopąg      

2018 
AS-BABUNI Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

    

2019 
C2C Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

    

2020 ……     

      

Medycyna i zdrowie 

2017 Terpa sp. z o.o.     

2018 TECHNOMEX     

2019 Pro-Project Henryk Kartaszyński     

2020 ……     
      

Informatyka i automatyka 

2017 
„Roztocze” Zakład Usługowo-

Produkcyjny Roman Rak 

    

2018 EMIKS JACEK SAŁASIŃSKI     

2019 
AIR&D Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

    

2020 ……..     

      

Energetyka niskoemisyjna 

2017 
Laboratorium Badań Materiałowych  

„Lab Test” sp. z o.o. 

    

2018 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOTLARSKO-ŚLUSARSKIE "BAT-

GAZ" ADAM BEDNARZ  

    

2019 
SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA 

AKCYJNA 

    

2020 …….     

      

Nagrody specjalne 

2017 
Wytwórnia makaronu domowego 

POL-MAK Spółka Akcyjna 

    

2018 
ZAKŁADY CHEMICZNE 

"PERMEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA 

    

 

 

 

mailto:lawp@lubelskie.pl

