REGULAMIN KONKURSU InNOWacje - #kolej2023

I.

Postanowienia ogólne
1.

Konkurs InNOWacje - #kolej2023 organizowany jest przez ARP S.A. na zlecenie PKP
S.A., w celu wyłonienia projektów i rozwiązań z zakresu innowacyjnych rozwiązań
dla kolei, zwanych łącznie Rozwiązaniami lub pojedynczo Rozwiązaniem (dalej:
Konkurs).

2.

Organizatorem Konkursu jest:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000037957, NIP 5260300204, REGON 006746410,
kapitał zakładowy w wysokości 5.297.908.000,00 zł, w pełni opłacony (dalej jako:
ARP S.A. bądź Organizator).

3.

Fundatorami nagród określonych w pkt. III Regulaminu, są:
a. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al.
Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000019193, NIP: 525-000-02-51, REGON: 000126801, o kapitale zakładowym
wynoszącym 10.150.715.600,00 zł w całości wpłacony (dalej jako: PKP S.A.);
b. PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie
142A, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000296032,
NIP: 5262544258, REGON: 017258024, o kapitale zakładowym wynoszącym
2.489.033.640,00 zł w całości wpłacony (PKP Intercity S.A.);
c.

PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 17,
02-021 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027702, NIP:
9542381960, REGON: 277586360, o kapitale zakładowym wynoszącym
2.239.345.850,00 zł w całości wpłacony (PKP Cargo S.A.);

d. PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037568,
NIP: 1132316427, REGON: 017319027, o kapitale zakładowym wynoszącym
17.458.436.000,00 zł w całości wpłacony (PKP PLK S.A.),
(dalej łącznie jako Fundatorzy).
4.

Konkurs zostanie przeprowadzony poprzez portal Platforma Transferu Technologii
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej jako: PTT) w dniach 19.12.2018 – 11.01.2019 r.

5.

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.

II. Zasady i Przebieg Konkursu
1.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.

Nabór skierowany jest do:
a.

3.

start-upów, tj. mikroprzedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju działalności,
które oferują produkt lub usługę o znacznym stopniu innowacyjności;
b. małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
c. jednostek naukowo-badawczych;
d. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
(dalej: Uczestnik).
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości
przez Uczestnika.

4.

Rozwiązania zgłaszane do Konkursu powinny odpowiadać tematom opisanym w
Załączniku 1 do Regulaminu. Jedno zgłoszone przez Uczestnika Rozwiązanie może
odpowiadać więcej niż jednemu tematowi. Uczestnik w zgłoszeniu określa, do
którego z tematów zgłaszane jest Rozwiązanie. Rozwiązania będą oceniane tylko w
tematach zgłoszonych przez Uczestnika.

5.

Zgłaszane Rozwiązanie musi:
a.

być co najmniej prototypem produktu lub opracowaną technologią z założeniami
jej przyszłego zastosowania; posiadać cechy różnicujące je na korzyść, co do
jego funkcjonalności i parametrów, w stosunku do rozwiązań funkcjonujących na
rynku, oraz

b. wpisywać się podaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu tematykę Konkursu.
6.

Ogłoszenie naboru w Konkursie nastąpi na stronie internetowej PTT w dniu 19 grudnia
2018 roku.

7.

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik w terminie do dnia 11 stycznia 2019
roku do godziny
23:59 musi wypełnić zgłoszenie znajdujące się pod adresem
www.ptt.arp.pl/aktualności (dalej: Zgłoszenie), którego wzór stanowi Załącznik nr 2
do Regulaminu, zgodnie z Instrukcją zgłoszenia rozwiązania, stanowiącą Załącznik nr
2.1 do Regulaminu.

8.

Zgłoszenie oraz wszelkie dokumenty muszą być wypełnione w języku polskim.

9.

W Zgłoszeniu Uczestnik zawiera opis proponowanego Rozwiązania. Dodatkowo
Uczestnik wraz z nadesłanym Zgłoszeniem zobowiązany jest wypełnić oświadczenia
znajdujące się w Załączniku nr 3 :
a.

o braku naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich przez Rozwiązanie opisane
w Zgłoszeniu , w szczególności praw własności intelektualnej,

b. o wyrażeniu zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora oraz
Fundatorów danych osobowych Uczestnika w zakresie zawartym w formularzu
Zgłoszenia, w celu uczestnictwa w Konkursie,
c.

o wyrażeniu przez Uczestnika zgody, na zasadzie nieodpłatnej, nieograniczonej
terytorialnie licencji niewyłącznej, na korzystanie przez Organizatorów oraz
Fundatorów
z opisu Rozwiązania, i prezentacji Rozwiązania objętych
Zgłoszeniem Uczestnika, do celów przeprowadzenia Konkursu oraz Finału
Konkursu, a także komunikacji medialnej dotyczącej Konkursu, w tym np.
publikację informacji o wydarzeniu i o zgłoszeniach w prasie w szczególności na

następujących polach eksploatacji: a) przechowywanie opisu Rozwiązania i
prezentacji Rozwiązania Uczestnika na dowolnych nośnikach danych, w związku z
przeprowadzanym Konkursem; b) kopiowanie opisu Rozwiązania i prezentacji
Rozwiązania Uczestnika oraz Elektronicznej Prezentacji Rozwiązania Uczestnika
na dowolnych nośnikach w celu wykonania procedury Konkursu, przeprowadzenia
finału Konkursu
oraz komunikacji medialnej
Konkursu; c) projekcja,
wyświetlanie lub przekazywanie w innej, dowolnej formie nośnika do wiadomości
członkom Kapituły Konkursu oraz uczestnikom Kongresu Kolejowego #kolej2023
opisu Rozwiązania i prezentacji Rozwiązania Uczestnika,
d. o wyrażeniu przez Uczestnika zgody, na korzystanie, w razie zakwalifikowania
Zgłoszenia do Finału Konkursu, z opisu Rozwiązania i prezentacji Rozwiązania
Uczestnika przez Organizatora oraz Fundatorów [na zasadzie nieodpłatnej,
nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej] polegające na
bezterminowym ich przechowywaniu na dowolnym nośniku danych przez
Organizatora i Fundatorów w celu udokumentowania przebiegu Konkursu i Finału
Konkursu, także po ich zakończeniu,
e. oraz oświadczenia o powierzeniu danych Administratorowi, którym jest ARP S.A.
Oryginał podpisanego Oświadczenia (Załącznik nr 2) należy wysłać na adres:
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
00-400 Warszawa, ul. Nowy świat 6/12,
z dopiskiem InNOWacje #kolej 2023.
10. Weryfikacja Zgłoszeń i potwierdzenie udziału Uczestników odbywa się
drogą
elektroniczną bądź telefoniczną w okresie od dnia 14 stycznia 2018 do dnia 16
stycznia 2018. W przypadku dużej liczby Zgłoszeń, Organizator i Fundatorzy
zastrzegają sobie prawo do zaproszenia do udziału w Konkursie pierwszych 10
zgłoszonych Uczestników w każdym z ogłoszonych tematów.
11. Organizator i Fundatorzy mają prawo odrzucić zgłoszone Rozwiązanie, na każdym
etapie Konkursu bez podawania przyczyn, w szczególności, jeżeli nie spełnia ono
warunków określonych w niniejszym Regulaminie, nie wpisuje się w tematy konkursu
lub jeżeli Zgłoszenie lub zawarte w nim (udostępniane przez nią) treści naruszają
przepisy prawa, dobre obyczaje albo prawa osób trzecich lub godzą w dobre imię
Organizatora lub Fundatorów.
12. W przypadku odrzucenia Rozwiązania, nie jest ono brane pod uwagę w Konkursie i nie
podlega ocenie.
13. Jeżeli ujawnią się uzasadnione wątpliwości co do spełniania przez Uczestnika
warunków określonych w Regulaminie, w szczególności, gdy okaże się że może nie
przysługiwać mu całość praw do zgłoszonego w Konkursie Rozwiązania, Organizator i
Fundatorzy mogą zawiesić wydanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W tym
zakresie Uczestnik ma obowiązek współpracować z Organizatorem i Fundatorami.
14. Jeżeli, w wyniku dokonanych wyjaśnień, ustalone zostanie, że Uczestnik nie spełnia
warunków określonych w Regulaminie, jego Zgłoszenie zostaje odrzucone.
15. Każda z osób, która reprezentuje Uczestnika, jest zobowiązana do zachowania w
całkowitej poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas i w związku z
Konkursem, w tym w szczególności informacji co do osób biorących udział w
Konkursie, treści prezentowanych podczas Finału Konkursu Rozwiązań innych
podmiotów, w tym zwłaszcza ich funkcjonalności i parametrów technicznych.

16. Nadesłane Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie
merytorycznym przez Kapitułę Konkursu. Kapituła Konkursu składać się będzie z
przedstawicieli:
a.

PKP S.A.

b. ARP S.A.
c.

PKP Intercity S.A.

d. PKP Cargo S.A.
e. PKP PLK S.A.
f.

funduszy Venture Capital – którzy będą doradzać Członkom Kapituły
Konkursowej.

17. W ocenie zgłoszonych Rozwiązań pod uwagę będą brane następujące kryteria:
a.

Korzyści jakie może przynieść Fundatorom wdrożenie proponowanego
Rozwiązania;

b. innowacyjność i oryginalność pomysłów w stosunku do istniejących na rynku
rozwiązań;
c.

możliwość skalowania rozwiązania i potencjalne koszty jego wdrożenia;

d. oddziaływanie Rozwiązania na społeczeństwo;
e. możliwość zastosowania u więcej niż jednego Fundatora.
18. Każde z kryteriów będzie oceniane punktacją od 1 do 5 punktów.
19. Spośród Uczestników zostanie wyłonionych 8 Rozwiązań (Finaliści) o największej
sumarycznej liczbie punktów.
20. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do Finału Konkursu drogą
elektroniczną przez ARP S.A. do dnia 17 stycznia 2019 roku do godziny 23:59.
21. Finalista zobowiązuje się do krótkiego wystąpienia podczas Finału, prezentując
zgłoszone rozwiązanie. Szczegóły i zasady prezentacji zostaną przedstawione
Finalistom z odpowiednim wyprzedzeniem. Organizator i Fundatorzy zastrzegają
możliwość zwolnienia Finalisty z prezentacji podczas Finału, ograniczając udział
Finalisty w Finale w roli Laureata, który będzie uprawniony do odebrania nagrody
22. Kapituła Konkursu z grona Finalistów wyłoni maksymalnie 4 Laureatów.
23. Wręczenie symboliczne nagród odbędzie się podczas Finału, który odbędzie się w
czasie Kongresu Kolejowego #kolej 2023, planowanego w dniu 23 stycznia 2019 r.
Jeśli termin Kongresu ulegnie zmianie, Uczestnicy zostaną o tym poinformowani
drogą mailową. Przekazanie nagród pieniężnych Laureatom Konkursu nastąpi w
terminie 30 dni od dnia, w którym odbędzie się Finał Konkursu.

III. Nagrody przewidziane w Konkursie
1. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną. Nagroda pieniężna wynosi 50 000,00 zł (słownie
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Przewiduje się przyznanie maksymalnie 4 nagród w Konkursie, w wysokości po
50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania jednej lub większej ilości nagród
oraz możliwość przyznania dwóch lub większej ilości nagród jednemu Laureatowi, w
przypadku gdy Rozwiązanie odpowiada więcej niż jednemu tematowi.
4. Wszystkim Finalistom Konkursu wydane zostaną pamiątkowe dyplomy potwierdzające
udział w Konkursie.

IV. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia Finalistów i Laureatów i przyznania, wydania i odbioru nagrody,
a także dla celów promocyjnych.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia
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), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do
niniejszego Konkursu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul.
Nowy Świat 6/12.
3. ARP S.A. oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art.
37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ARP S.A.: iod@arp.pl,
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
4. Dane osobowe (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) osób, o których mowa w ust. 1, będą
przetwarzane przez ARP S.A. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i
zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych
związanych z realizacją niniejszego Konkursu.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom
trzecim innym niż Fundatorzy, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością
wynikającą z organizacji konkursu.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa
trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od
końca roku kalendarzowego w którym odbył się Finał Konkursu, chyba że niezbędny
będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne,
dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora
danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego ze względu na miejsce pobytu
lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych organu nadzorczego.
10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, ARP S.A. nie będzie
podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania w rozumieniu RODO.

V.

Postanowienia końcowe
1.

Jeżeli którekolwiek ze złożonych w ramach udziału w Konkursie oświadczeń jest
nieprawdziwe, podmiot, który złożył takie oświadczenie może być pociągnięty do
odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń, w tym za spowodowaną
Organizatorowi lub Fundatorowi szkodę.

2.

Wszystkie ogłoszenia związane z Konkursem lub Finałem Konkursu, w szczególności
Regulamin Konkursu będą publikowane przez ARP S.A.

3.

Uczestnicy Konkursu mają obowiązek zapoznania się z publikowanymi ogłoszeniami
związanymi z Konkursem
i Finałem Konkursu, w szczególności z niniejszym
Regulaminem.

4.

Zgłoszenia Rozwiązań, które nie zostały zakwalifikowane do Finału Konkursu zostaną
zniszczone niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. Opisy i prezentacje Rozwiązań,
które zostały zakwalifikowane do Finału Konkursu będą zachowane dla celów
dokumentacyjnych. Powyższe nie wyklucza możliwości opublikowania opisów i
prezentacji Rozwiązań na www.ptt.arp.pl,
w magazynach wewnętrznych Organizatora i Fundatora, izbach i stowarzyszeniach
branżowych, o ile właściciel Rozwiązania wyrazi na to zgodę.

5.

Ani Organizator, ani Fundatorzy Konkursu nie odpowiadają wobec podmiotu
uprawnionego do Rozwiązania prezentowanego podczas Finału Konkursu, za działania
innych Uczestników Finału, w tym w szczególności za naruszenie przez
któregokolwiek z nich obowiązku zachowania poufności, zawartego w pkt II.15.

6.

Organizator lub Fundatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu
Konkursu, zmiany niniejszego Regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje
niezwłocznie na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem
publikacji na stronach internetowych ARP S.A.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu na każdym jego etapie, bez
podania przyczyny. Uczestnikom Konkursu nie przysługują względem Organizatora
żadne roszczenia związane z odwołaniem Konkursu.

8.

W sprawach merytorycznych i organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie Konkursu rozstrzyga ostatecznie Kapituła Konkursu.

9.

Organizator i Fundator nie zwracają Uczestnikom żadnych kosztów związanych z
przygotowaniem Rozwiązania, dokonaniem zgłoszenia, udziałem w Konkursie lub jego
Finale.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu na stronie
internetowej ARP S.A.
11. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach portalu www.ptt.arp.pl
12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

Załączniki:
1. Tematyka konkursu.
2. Wzór Zgłoszenia.

2.1. Instrukcja zgłoszenia rozwiązania.
3. Oświadczenie .

