
REGULAMIN KONKURSU 
„POMYSŁ NA START‐UP WODOROWY”‐ POZIOM UNIWERSYTECKI

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

⦁ Konkurs „Pomysł na start‐up wodorowy” poziom uniwersytecki ‐ skierowany jest do 
studentów  uczelni  publicznych  miasta  Poznania.  Konkursu  realizowany  jest  w 
ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

⦁ Organizatorem Konkurs  „Pomysł na  start‐up wodorowy”‐ poziom uniwersytecki są 
publiczne uczelnie miasta Poznania. Politechnika Poznańska  realizuje  to w  ramach 
działań Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej. 

⦁ Celem Konkursu jest popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej oraz 
zachęcanie  studentów  Politechniki  Poznańskiej  do  podejmowania  inicjatyw  pro‐
biznesowych oraz wspieranie działań opartych na rozwiązaniach niskoemisyjnych.

⦁ Każda  z  uczelni  indywidulanie  prowadzi  nabór  do  konkursu  „Pomysł  na  start‐up 
wodorowy” ‐ poziom uniwersytecki. 

⦁ Konkurs prowadzony będzie dwuetapowo. 
‐ I etap ‐ poziom uniwersytecki
‐ II poziom ‐ poziom regionalny 

⦁ I etap Konkursu „Pomysł na start‐up wodorowy”‐ poziom uniwersytecki przewiduje 
wyłonienie  10  najbardziej  innowacyjnych  Projektów  z  zakresu  gospodarki 
wodorowej.  Wybrane  zgłoszenia  zakwalifikowane  zostaną  do  dalszego  etapu 
konkursu i zaprezentowane przed Kolegium Rektorskim. 

⦁ II  etap  Konkursu‐ poziom  regionalny  organizowany  przez  województwo 
wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 
Poznaniu,  al.  Niepodległości  34,  61‐714  Poznań,  w  imieniu  którego  działa 
Departament  Gospodarki,  zakończony  zostanie  możliwością  prezentacji  swojego 
Projektu  przed  przedstawicielami  środowiska  nauki  i  biznesu  podczas: 
Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND które odbędzie 
się w dniach 17‐18 maja 2022.

⦁ Prace  konkursowe  które  zaprezentowane  zostaną  na  Kolegium  Rektorskim  w 
Politechnice  Poznańskiej  wybierać  będzie  Zespół  Konkursowy  składający  się  z  5 
członków,  wyłonionych  spośród  przedstawicieli  związanych  ze  środowiskiem 
akademickim w składzie:

⦁ dr Łukasz Kalupa

⦁ dr hab. Inż. Łukasz Klapiszewski

⦁ Dominika Seifert‐Łatka

⦁ mgr inż. Paulina Szewczyk

⦁ prof. dr hab. Inż. Michał Wieczorowski

⦁ I etap Konkursu „Pomysł na start‐up wodorowy”‐ poziom uniwersytecki trwać będzie 
w Politechnice Poznańskiej w okresie od 28.03.2022  r. do 29.04.2022  r. Spotkanie 
Zespołu Konkursowego  i wybór najlepszych Projektów odbędzie się najpóźniej do 9 
maja 2022 r. 

⦁ Zespół  Konkursowy  Politechniki  Poznańskiej wybierze  Projekty  z  I  etapu  Konkursu 
„Pomysł  na  start‐up  wodorowy”,  które  zaprezentowane  zostaną  przed  Kolegium, 
złożonym z Prorektorów uczelni poznańskich. 
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⦁ Kolegium  ze wszystkich nadesłanych Projektów od wszystkich uczelni poznańskichi

miasta  Poznania  na  podstawie  kart  oceny merytorycznej wyłoni maksymalnie  10 
Projektów.

⦁ Wybrane Projekty wraz  z prezentacjami  (w  formie multimedialnej),  kartami oceny 
merytorycznej  oraz  niezbędnymi  informacjami  do  kontaktu  z  wyłonionymi  do  II 
etapu Konkursu Uczestnikami przekaże do organizatora II etapu konkursu. 

⦁ II  etap  konkursu  „Pomysł  na  start‐up  wodorowy”‐ poziom  regionalny  którego 
organizatorem jest województwo wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‐714 Poznań, w 
imieniu  którego działa Departament Gospodarki  zakończony  zostanie wyłonieniem 
maksymalnie 3 Laureatów Konkursu:

⦁ Laureat  I  miejsca  Konkursu otrzyma  nagrodę  w  postaci  udziału  w  studyjnej 
wizycie  zagranicznej  delegacji  województwa  wielkopolskiego  organizowanej 
przez Departament Gospodarki UMWW,  której  celem  będzie  zapoznanie  się  z 
potencjałem  gospodarki  wodorowej  oraz  możliwość  promocji  zwycięskiego 
projektu Wodorowego Startupu podczas wydarzeń  informacyjno‐promocyjnych 
Organizatora Konkursu, poświęconych  tematyce gospodarki wodorowej, w tym 
podczas  posiedzenia  Wielkopolskiej  Platformy  Wodorowej.  W  przypadku 
zespołów, udział w wyjeździe przysługuje maksymalnie 
2 osobom;

⦁ Laureaci, którzy  zajmą  II  i  III miejsce otrzymają nagrodę w postaci możliwości 
prezentacji  swoich  Projektów  na  wydarzeniach  informacyjno‐promocyjnych 
Organizatora Konkursu, poświęconych  tematyce gospodarki wodorowej, w tym 
na posiedzeniu Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

§ 2.
DEFINICJE

Ilekroć  w  Regulaminie  posłużono  się  poniższymi  pojęciami,  rozumiane  one  będą  w 
następujący sposób:

⦁ Konkurs  „Pomysł  na  start‐up  wodorowy”  poziom  uniwersytecki  – I  etap  konkursu 
organizowany jest przez publiczne uczelnie miasta Poznania. 

⦁ Konkurs  „Pomysł  na  start‐up  wodorowy”  poziom  regionalny  ‐ II  etap  konkursu 
organizowany  przez  województwo  wielkopolskie  z  siedzibą  Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‐714 Poznań, w imieniu 
którego działa Departament Gospodarki. 

⦁ Projekt – pomysł objęty zgłoszeniem dokonywanym w ramach Konkursu. Pomysł objęty 
Zgłoszeniem nie może być przedmiotem prac dyplomowych przygotowanych w ramach prac 
badawczo‐ naukowych  realizowanych  przez  PP  w  formie  projektów  lub  na  zlecenie 
podmiotów  zewnętrznych.  Zakres  przedmiotowy  Projektu obejmuje  rozwiązania  z  zakresu 
szeroko  rozumianej  gospodarki  wodorowej,  w  tym  w  szczególności  wytwarzanie, 
magazynowanie  i wykorzystanie wodoru w poszczególnych  gałęziach, m.in. w  transporcie, 
przemyśle czy energetyce.

⦁ Zgłoszenie ‐ deklaracja woli udziału w Konkursie, zawierająca Projekt.

⦁ Organizator I etapu konkursu ‐ Politechnika Poznańska.

⦁ PP ‐ Politechnika Poznańska.

⦁ AIP PP ‐ Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej;

⦁ Zespół ‐ Zespół o którym mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu Konkursu;

⦁ Uczestnicy  Konkursu‐ studenci  PP,  studiujący  w  trybie  dziennym  jak  i  zaocznym. 
Uczestnikiem  może  być  grupa  studentów  PP.  Uczestnikiem  Programu  nie  może  być 

2



pracownik PP, jeżeli przedmiotem Projektu objętego Zgłoszeniem są pracownicze wyniki prac 
intelektualnych  w  rozumieniu  Regulaminu  zarządzania  prawami  autorskimi  i  prawami 
pokrewnymi  oraz  prawami  własności  przemysłowej  oraz  zasad  komercjalizacji  wyników 
badań naukowych  i prac  rozwojowych Politechniki Poznańskiej, chyba  że uzyska uprzednią 
pisemną zgodę PP.

⦁ Regulaminy  Konkursu  ‐ niniejszy  regulamin,  a  także  regulamin  Konkursu  „Pomysł  na 
start‐up wodorowy” poziom regionalny.

⦁ Opiekun  ‐ wskazany  fakultatywnie  w  treści  Zgłoszenia  pracownik  naukowy  PP  (w 
szczególności promotor) wspierający merytorycznie Uczestnika Konkursu.

⦁ Kolegium    ‐ w  skład  Kolegium  wchodzą  delegowani  Prorektorzy  ośmiu  poznańskich 
uczelni wyższych 

§ 3.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

⦁ Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących kryteriów: 
a) zapoznanie z Regulaminem Konkursu oraz jego akceptacja, 
b) status studenta PP na dzień upływu terminów składania zgłoszeń udziału w Konkursie;
c)  wypełnienie  formularza  konkursowego  dostępnego  na  stronie  internetowej 

aip.put.poznan.pl  („Zgłoszenie”). W  sytuacji  gdy  Zgłoszenie  składane  jest  przez  grupę 
studentów, wymagany  jest oświadczenie  każdego  z Uczestników o wyrażeniu  zgody na 
udział  w  Konkursie  (skan  oświadczenia  stanowi  załącznik  do  Zgłoszenia).  Zgłoszenie 
składane jest w formie elektronicznej poprzez wysłanie go na e‐mail: aip@put.poznan.pl. 
Zgłoszenie  winno  zawierać  prezentację  Projektu  w  formie prezentacji multimedialnej, 
zgodnie z ust. 2 poniżej.

⦁ Zgłoszenie winno zawierać charakterystykę Projektu, w tym co najmniej:

⦁ opis pomysłu objętego Projektem;

⦁ wykazanie jego innowacyjnego charakteru;

⦁ określenie  obszaru  rynku  w  zakresie  którego  potencjalnie  może  znaleźć 
zastosowanie;

⦁ wskazanie na jakie potrzeby rynkowe pomysł objęty Projektem odpowiada;

⦁ opcjonalnie:  wskazanie  proponowanego  opiekuna  pomysłu  (spośród 
pracowników naukowych PP).

⦁ Zgłoszenie  będzie  uznane  przez  Organizatora  za  poprawne  i  skutecznie  złożone  po 
łącznym spełnieniu następujących warunków: 
a) wyczerpującego (wskazanie wszystkich wymaganych danych) wypełnienie Zgłoszenia;

      b) dołączenia do Zgłoszenia prezentacji w pliku o formacie pdf o maksymalnym rozmiarze 
40 MB Prezentacja powinna zostać wykonana w formie multimedialnej i zawierać: 

⦁ opis projektu;

⦁ wykazanie jego wpływu na rozwój gospodarki wodorowej;

⦁ określenie  obszaru  rynku,  w  zakresie  którego  potencjalnie  może  znaleźć 
zastosowanie, wraz ze wskazaniem potrzeb na jakie pomysł odpowiada; 

⦁ określenie szans wdrożenia. 
c)  akceptacji  Regulaminu  Konkursu  oraz  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych 

osobowych. 

⦁ Przedstawiane  Projekty  powinny  być  oryginalne  i  przejawiać  indywidualność  działań 
twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw autorskich  (w  tym praw zależnych), 
praw własności przemysłowej  (w  tym praw wynalazczych)  lub naruszać dóbr osobistych 
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osób trzecich. Składając Zgłoszenie w Konkursie Uczestnicy deklarują, że posiadają pełne 
prawa własności  intelektualnej do Projektu. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje na siebie 
całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób 
trzecich kierowanych wobec PP oraz osób trzecich, związanych z Projektem.

⦁ Komisja  Konkursowa  ocenia  wyłącznie  prawidłowo  dokonane  Zgłoszenia  złożone  w 
terminie,  przyznając  punkty  wedle  poszczególnych  kryteriów,  wymienionych  w  §4 
Regulaminu  Konkursu.  Komisja  Konkursowa, w  celu  prawidłowej  oceny  Zgłoszeń może 
zasięgnąć opinii ekspertów z danej dziedziny, której dotyczy zgłoszony Projekt.

§ 4.
ZASADY KONKURSU 

⦁ Konkurs na poziomie uniwersyteckim będzie przeprowadzony dwuetapowo.  

⦁ Zgłoszenia będą zbierane w terminie od 28.03.2022 r. do 29.04.2022 r. do godz. 23:59. 
Następnie  z  otrzymanych  Zgłoszeń  Komisja  Konkursowa  wyłoni  maksymalnie  10 
Projektów („Laureaci”).

⦁ W  przypadku  wystąpienia  braków  formalnych  Organizator  zwraca  się  do  Uczestnika 
Konkursu  (poprzez  wiadomość  e‐mail)  o  uzupełnienie  informacji,  bądź  złożenie 
wyjaśnień, które Uczestnik  składa pisemnie, poprzez wiadomość e‐mail. Brak  złożenia 
przez  Uczestnika  Konkursu  uzupełnień  w  terminie  3  dni  skutkuje  odrzuceniem 
Zgłoszenia  ze względów  formalnych. Dostarczony  formularz  nie  będzie  zwracany. Na 
etapie oceny formalnej od decyzji negatywnej nie przysługuje odwołanie. 

⦁ Zgłoszenia  spełniające wszystkie  kryteria  oceny  formalnej  są  przekazywane  do  oceny 
merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową, wedle kryteriów wskazanych w 
ust. 7. Od decyzji Komisji Konkursowej podejmowanych na etapie oceny merytorycznej 
Uczestnikowi konkursu nie przysługuje odwołanie. Organizator nie udziela  informacji o 
liczbie uzyskanych punktów przez dany Projekt,  jak również nie udostępnia kart oceny 
formalnej i merytorycznej.

⦁ Uczestnicy  których  Projekty  zostaną wybrane,  zgodnie  z ust. 2,  zostaną  zaproszeni do 
zaprezentowania  Projektów  przed  przedstawicielami  środowiska  nauki  i  biznesu 
podczas  Środkowoeuropejskiego  Forum  Technologii  Wodorowych  H2POLAND  który 
odbędzie  się na Międzynarodowych Targach Poznańskich” w dniach 17‐18 maja 2022 
(“Prezentacja”).

⦁ Czas  trwania  Prezentacji nie może przekroczyć 15 minut. Dokładny  termin Prezentacji 
zostanie  przekazany  Uczestnikom  przez  Organizatora  drogą  mailową  lub/oraz 
telefoniczną na 7 (siedem) dni przed planowanym dniem Prezentacji.

⦁ Komisja Konkursowa dokona oceny Projektów biorąc pod uwagę przede wszystkim:

⦁ poziom innowacji rozumiany jako oryginalność i nowatorstwo proponowanych 
rozwiązań,

⦁ szanse wprowadzenia na rynek, 

⦁ pomysłowość działań dla poszczególnych gałęzi gospodarki,

⦁ sposób  przygotowania  wniosku  oraz  spełnienie  innych  wymagań 
przedstawionych w Regulaminie Konkursu.

⦁ Wyniki  Konkursu  opublikowane  będą  na  stronie  aip.put.poznan.pl,  przy  czym 
Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o publikacji wyłącznie  informacji o 
Laureatach. 

§ 5.
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW
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Składając Zgłoszenie w Konkursie Uczestnicy deklarują, że posiadają pełne prawa własności 
intelektualnej do Projektu oraz w sytuacji gdy Projekt składany  jest przez grupę studentów, 
deklarują podział tych praw pomiędzy współuczestników. 

§ 6.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

⦁ Administratorem danych osobowych jest PP.

⦁ 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.

⦁ PP,  jako  administrator  danych  osobowych  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych 
Osobowych, e‐mail: iod@put.poznan.pl.

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

⦁ Szczegółowe  klauzule  informacyjne  mieszczą  się  w  załączniku  nr  2  do  Regulaminu 
Konkursu.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

⦁ Organizator zastrzega  sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie, w 
przypadku gdy liczba Zgłoszeń będzie mniejsza niż 5 Projektów. 

⦁ Organizatorowi  przysługuje  również  uprawnienie  do  odwołania  lub  nierozstrzygnięcia 
Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

⦁ W  razie  wykluczenia  Uczestnika  konkursu  lub  unieważnienia,  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/Zgłoszenia z załącznikami.

⦁ Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej 
aip.poznan.pl.

⦁ Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu Konkursu. Dotyczy 
to  w  szczególności  zmian  terminów  poszczególnych  czynności  konkursowych. 
Zmieniony Regulamin Konkursu obowiązuje od  czasu opublikowania  go na  stronie 
aip.poznan.pl.

⦁ Załączniki do Regulaminu Konkursu:

⦁ Formularz Zgłoszenia

⦁ Klauzule informacyjne dotyczące danych osobowych

5



6


