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§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki organizacji i uczestnictwa w wydarzeniu
pod nazwą „KIS design JAM” (dalej określanego również jako Wydarzenie).
Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie
4.0” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego
systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów
inno_LAB, Pilotaż Programu „Strefa Pomysłodawcy”.
KIS Designe Jam stanowi wyzwanie (challenge) dla Pomysłodawców o kreatywnym i
nieszablonowym podejściu, którego celem jest znalezienie rozwiązania danego
problemu wskazanego przez instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i organizacje
społeczne.
Wyzwania określone w ust. 3 mają odpowiadać na aktualne i ważne problemy
społeczno-gospodarcze.
Wydarzenia mają charakter edukacyjny, a ich celem jest popularyzacja podejścia
human centred design w projektowaniu innowacyjnych produktów i usług.
Organizator w okresie od stycznia 2022 r. do kwietnia 2023 r. planuje zrealizowanie 5
Wydarzeń. Szczegółowe terminy realizacji każdego z nich zamieszczane będą
na stronie internetowej www.strefapomyslodawcy.pl
Udział w Wydarzeniu w roli Pomysłodawcy a także Partnera ma charakter nieodpłatny.

§ 2 Pojęcia
Następujące terminy użyte w niniejszym Regulaminie w sposób określony poniżej mają
następujące znaczenie:
1) Organizator – Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
2) Grupa Sterująca – organ powołany przez Lidera (Puławski Park Naukowo –
Technologiczny Sp. z o.o.) oraz Partnerów Projektu (Uniwersytetem Przyrodniczym
w Poznaniu i Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.)
w celu podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących realizacji Projektu.
3) KIS - Krajowe Inteligentne Specjalizacje
4) Partner – Instytucja publiczna, przedsiębiorstwo lub organizacja społeczna, którego
wyzwanie zostało wybrane przez Organizatora do realizacji podczas Wydarzenia.

5) Pomysłodawca – osoba fizyczna, wybrana przez Organizatora do udziału
w Wydarzeniu w odpowiedzi na zgłoszenie do uczestnictwa.
6) Projekt – należy przez to rozumieć Projekt „Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0”
opisany we wniosku o dofinansowanie.
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§ 3 Zgłaszanie propozycji wyzwań
Instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne mogą zgłaszać propozycje
wyzwań poprzez formularz do pobrania ze strony www.strefapomyslodawcy.pl i wysłanie
go na adres e-mail: kontakt@strefapomyslodawcy.pl
Zgłoszeniem określonym w ust. 1 jest kompletnie wypełniony załącznik nr 1 do
Regulaminu.
W terminie 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia, Organizator udzieli telefonicznie oraz drogą
elektroniczną informacji zwrotnej odnośnie kompletności, spójności logicznej
i atrakcyjności wyzwania.
O zakwalifikowaniu zgłoszenia będą decydowały w szczególności:
1) kompletność i poprawność merytoryczna informacji zawartych w formularzu,
2) spójność logiki wyzwania,
3) pilność i dotkliwość problemu dla grup docelowych.
Dodatkowo Organizator weźmie pod uwagę:
1) wpisywania się wyzwania w KIS,
2) spodziewane efekty społeczne rozwiązania, w tym wpisywanie się w założenia
programu Dostępność Plus
3) atrakcyjność propozycji Partnera w zakresie nagród dla Uczestników
Jeśli wyzwanie zostanie wybrane do realizacji Organizator i podmiot zgłaszający wyzwanie
ustalą wspólnie termin realizacji KIS Design Jamu.
Organizator może przyjąć do realizacji maksymalnie 5 wyzwań.
Preferowane będą zgłoszenia w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które
odpowiadają na aktualne i ważne problemy społeczno-gospodarcze. Wyzwania będą
mogły dotyczyć m.in. prac konstrukcyjnych np. robotów, maszyn latających ale i też
rozwiązań ekologicznych.
Organizator zastrzega wybór tylko określonych propozycji wyzwań oraz wybór Partnerów
i wyzwań do realizacji w drodze negocjacji poza procedurą określoną niniejszym
paragrafem.
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§ 4 Zgłaszanie do udziału w Wydarzeniu
Osoby fizyczne chętne do udziału w Wydarzeniu mogą zgłosić się poprzez wypełnienie
i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie na stronie
www.strefapomyslodawcy.pl/challenge (dostępnego w okresie rekrutacji uczestników).
W odpowiedzi na każde wyzwanie Organizator zrekrutuje maksymalnie 30 osób.
O przyjęciu uczestnika będzie decydowała m.in.:
1) motywacja uczestnika do udziału w procesie kreacji dla danego wyzwania,
2) pasje, zainteresowania i doświadczenie zgodne z obszarem wyzwania oraz metodami
service design i design thinikig.
Organizator zastrzega skontaktowanie się tylko z wybranymi osobami.

§ 5 Organizacja sesji KIS Design JAM
1. Każdy KIS Design Jam ma na celu wykreowanie nowych koncepcji rozwiązań problemu
stanowiącego wyzwanie dla Pomysłodawców podczas danego Wydarzenia.
2. Organizator zapewnia nieodpłatny dostęp do przestrzeni fizycznej lub on-line oraz
moderatorów prowadzących procesy projektowania w metodykach design thinking oraz
service design.
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§ 6 Nagrody
Wyboru najlepszych rozwiązań opracowanych podczas danego Wydarzenia dokona
Komisja utworzona z przedstawicieli konsorcjantów realizujących Projekt, Partnerów oraz
innych podmiotów zaproszonych przez Organizatora.
Dla najbardziej kreatywnego zespołu, który opracuje rozwiązanie zgłoszonego problemu
przewidziana jest:
1) nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 PLN
2) nagrody przewidziane przez Partnera – określone każdorazowo w ogłoszeniu danego
wyzwania
Zwycięskiemu pomysłodawcy lub zespołowi pomysłodawców przysługuje udział
w procesie inkubacji prowadzonym w ramach projektu Strefa Pomysłodawcy 4.0 na
zasadach określonych w ust. 4.
Warunkiem kwalifikacji do procesu inkubacji zgodnie z ust. 3 jest złożenie wniosku
inkubacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie projektu „Strefa Pomysłodawcy –
Wsparcie 4.0” w najbliższej rundzie naboru oraz pozytywna ocena formalna złożonej
aplikacji (I

5. etap selekcji) oraz uzyskanie minimum punktowego w kryteriach określonych w § 6 ust. 2
pkt 1-4 Regulaminu projektu „Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0”.
§ 7 Odpowiedzialność
1. Pomysłodawcom/zespołom nie przysługują żadne roszczenia do Organizatora oraz
Partnerów z tytułu braku wyboru danego pomysłu na najlepsze rozwiązanie w ramach
danego Wydarzenia.
2. Pomysłodawca podejmuje działania związane z ewentualnym rozwojem Pomysłu
biznesowego wyłącznie na własny koszt oraz ryzyko, co oznacza w szczególności,
iż Organizator oraz Partner nie są zobowiązani do zapłaty na rzecz Pomysłodawcy
jakichkolwiek należności związanych pośrednio bądź bezpośrednio ze zgłoszeniem
i rozwojem opracowanego rozwiązania.
§ 8 RODO
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych zgłaszających się do udziału w
Wydarzeniu jest Minister właściwy do spraw gospodarki obsługiwany przez Ministerstwo
Rozwoju i Technologii. Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w
Puławach jest podmiotem przetwarzającym. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
są dalszymi podmiotami przetwarzającymi.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 są zbierane i przetwarzane przez
administratora danych w celach realizacji procesu naboru.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) 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.
4. Podane dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom współpracującym
w ramach realizacji Projektu.
5. Pomysłodawca ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Pomysłodawca ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Pomysłodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku niepodania danych niemożliwe jest kontynuowanie procesu aplikacyjnego
do Projektu.

§ 9 Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin może ulegać zmianom w trakcie trwania Projektu.
Załączniki:
1) Formularz zgłoszeniowy wyzwań dla Instytucji

