REGULAMIN KONKURSU
NA PROMOCJĘ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII POLSKICH FIRM I INSTYTUCJI
ZWIĄZANYCH ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM ORAZ SEKTOREM MOBILNOŚCI
W RAMACH POLSKIEJ EKSPOZYCJI
NA ŚWIATOWEJ WYSTAWIE EXPO 2020 W DUBAJU

PREAMBUŁA
Polska prezentacja na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju, organizowanej pod hasłem: „Łącząc umysły,
tworzymy przyszłość”, nawiązywać będzie do tematyki Zrównoważonego Rozwoju oraz szeroko rozumianego
sektora Mobilności. Rozwinięciem tak określonego tematu przewodniego polskiej ekspozycji będą dwa podtematy:
1. Rozwiązania dla otoczenia (Solutions for environment), w ramach których mogą zostać przedstawione
technologie lub produkty polskich firm związane ze/z:
a) zrównoważoną gospodarką zasobami wodnymi w obszarach: energetyki cieplnej, rolnictwa,
gospodarki komunalnej;
b) zrównoważoną, nowoczesną i niskokosztową energią;
c) tworzeniem miast przyjaznych mieszkańcom i podnoszeniem jakości życia w miastach
(zrównoważony, ekologiczny transport miejski, elektromobilność, smart city, smart building,
rewitalizacja);
d) kulturą spędzania wolnego czasu, podróżami oraz eksploracją (technologie jako nośnik
upowszechniający kulturę, znoszący bariery, rozwiązania w zakresie mobilności osobistej).
2. Rozwiązania dla dobrego życia (Good life solutions), w ramach których mogą zostać zaprezentowane
technologie lub produkty polskich firm z branż, nawiązujące technologią produkcji lub swym
przeznaczeniem do hasła zrównoważonego rozwoju oraz mobilności, dla których potencjalnym rynkiem
zbytu jest lub może stać się Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich, lub inne państwa Zatoki Perskiej, tj.:
a) IT/ICT,
b) biotechnologia i farmaceutyki,
c) sprzęt medyczny,
d) usługi prozdrowotne,
e) budowa i wykańczanie budowli,
f) jachty i łodzie rekreacyjne,
g) meble,
h) polska moda,
i) kosmetyki,
j) polskie specjalności żywnościowe.
Wyłonione w ramach niniejszego konkursu produkty i technologie znajdą się na liście referencyjnej, stanowiącej
załącznik do dokumentacji konkursu architektonicznego, którego celem jest opracowanie koncepcji architektonicznej
Pawilonu Polski, koncepcji tematycznej ekspozycji wewnętrznej oraz koncepcji ścieżki zwiedzania (zwanego dalej:
„konkursem architektonicznym”). Podmioty biorące udział w konkursie architektonicznym będą mogły wykorzystać
technologie i produkty z listy referencyjnej do tworzenia treści ekspozycji oraz budowy budynku pawilonu Polski.
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Konkurs architektoniczny zostanie ogłoszony przez lub na zlecenie PAIH w 2018 r.

§ 1 ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Konkurs promuje nowoczesne polskie technologie i produkty firm i/lub instytucji, które ze względu na
obszar zastosowania, technologię produkcji lub swe przeznaczenie nawiązują do hasła zrównoważonego
rozwoju, znajdują zastosowanie w sektorze szeroko rozumianej mobilności a także posiadają zdolność do
komercjalizacji w obrocie międzynarodowym.
§ 2 ORGANIZATOR
1. Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu na promocję nowoczesnych
technologii polskich firm i instytucji, związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz sektorem
mobilności realizowanego w Warszawie w dniach 1-30 maja 2018 r. (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie,
00-585, przy ul. Bagatela 12, zwana dalej "Organizatorem" lub „PAIH”.
§ 3 DEFINICJE
Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają:
1. Konkurs – Konkurs Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na promocję nowoczesnych technologii lub
produktów polskich firm i instytucji, związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz sektorem
mobilności w ramach polskiej ekspozycji na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju;
2. Organizator – Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.;
3. Kapituła Konkursu – Zespół dokonujący wyboru laureatów oraz wyróżnionych w Konkursie na
podstawie kryteriów konkursowych (z wyłączeniem Sekretariatu Konkursu);
4. Laureaci Konkursu – przedsiębiorcy i/lub instytucje, którym przyznane zostało miejsce na liście
referencyjnej, stanowiącej załącznik do dokumentacji konkursu architektonicznego;
Organizator konkursu nie określa maksymalnej liczby laureatów konkursu. Wszystkie firmy, które
spełnią kryteria będą mogły uzyskać status Laureata Konkursu;
5. EXPO 2020 – Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju.
§ 4 ZAŁOŻENIE I CEL KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych polskich technologii i produktów firm i/lub instytucji,
które ze względu na obszar zastosowania, technologię produkcji lub swe przeznaczenie nawiązują do
hasła zrównoważonego rozwoju, znajdują zastosowanie w sektorze szeroko rozumianej mobilności a
także posiadają zdolność do komercjalizacji w obrocie międzynarodowym.
2. Promocja polskich technologii i produktów może odbywać się (mieć miejsce) poprzez sposób
konstrukcji polskiego pawilonu, jego wyposażenie, konstrukcję i treści ekspozycji wewnętrznej oraz
aranżację terenu przyległego.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość do uzgodnienia z uczestnikami Konkursu innych
form ich promocji podczas Wystawy EXPO.
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4. Technologie lub produkty promowane w ramach Konkursu muszą charakteryzować się
innowacyjnością, zbieżnością z tematem przewodnim Wystawy EXPO i polskiej ekspozycji oraz
wysokim potencjałem eksportowym.
§ 5 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być przedsiębiorcy lub instytucje, które:
1) posiadają opracowaną innowacyjną technologię lub produkt będące w fazie komercjalizacji, które
ze względu na obszar zastosowania, sposób produkcji lub swoje przeznaczenie nawiązują do hasła
zrównoważonego rozwoju, znajdują zastosowanie w sektorze szeroko rozumianej mobilności a
także posiadają zdolność do komercjalizacji w obrocie międzynarodowym.
2) są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terytorium RP bądź instytucjami działającymi na
terytorium RP (aktualny dokument rejestrowy: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, w przypadku spółki
cywilnej dokumenty rejestrowe dla wszystkich wspólników),
3) istnieją na rynku powyżej 12 miesięcy (liczy się data wpisu do CEIDG lub KRS),
4) nie zalegają z podatkami i płatnościami na rzecz ZUS oraz innymi opłatami o charakterze
publiczno-prawnym (wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 1 do Regulaminu).
2. Organizator Konkursu ma prawo do dokonania szczegółowej weryfikacji danych nominowanych
kandydatów, w szczególności może żądać poświadczenia przez kandydata informacji o niezaleganiu
z podatkami i płatnościami na rzecz ZUS oraz innymi opłatami o charakterze publiczno-prawnym.
§ 6 ZASADY WYBORU LAUREATÓW
Do Konkursu mogą zgłosić się przedsiębiorcy lub instytucje spełniające kryteria wymienione w § 5.
1. Uczestnicy Konkursu zgłaszając się do Konkursu składają zgłoszenie zawierające w szczególności opis
produktu lub technologii składający się z:
1) opisu technologii lub produktu wraz z:
a) uzasadnieniem spójności (powiązania) technologii lub produktu z przynajmniej jednym ze
wskazanych w Preambule podtematów udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020
w Dubaju,
b) charakterystyką potencjału eksportowego technologii lub produktu wraz ze wskazaniem rynków
docelowych;
c) opisem innowacyjności technologii lub produktu w skali kraju, Europy i świata;
- wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego maksymalnie 7 200
znaków ze spacjami, jak również:
2) maksymalnie 5-slajdowej prezentacji graficznej prezentującej możliwości zastosowania technologii
lub produktu w ramach planowanej obecności Polski na EXPO 2020 (zgodnie z obszarami
wskazanymi w § 4 ust. 2).
2. Zgłoszenia (skany dokumentów w kolorze) należy przesyłać na adres marta.zielinska@paih.gov.pl .
3. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 30 maja 2018 r.
4. Wyboru Laureata i Wyróżnionych w Konkursie dokona Kapituła Konkursu, po analizie
przedstawionych przez uczestników Konkursu zgłoszeń, nie później niż do 15 czerwca 2018 r.
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5. Oceny zgłoszonych projektów będą dokonywać indywidualnie członkowie Kapituły Konkursu. Ocena
finalna będzie sumą ocen członków Kapituły Konkursu.
6. Członkowie Kapituły przyznają nominowanym projektom w każdym z kryteriów, wymienionych w § 7
Regulaminu, punktację według skali od 0-1, gdzie 0 - oznacza brak punktów w danym kryterium, 1 oznacza przyznanie punktów w danym kryterium.
7. Punkty przyznane przez poszczególnych członków Kapituły zostaną zsumowane i stanowić będą
podstawę do opracowania listy rankingowej laureatów Konkursu.
8. Projekty, które uzyskają punkty w ramach każdej kategorii, zostają laureatami Konkursu.
§ 7 KRYTERIA OCENY W KONKURSIE
Kryteria oceny w Konkursie:
1) spójność zaproponowanej technologii lub produktu z przynajmniej jednym ze wskazanych
w Preambule podtematów udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju;
2) potencjał eksportowy technologii lub produktu;
3) innowacyjność technologii lub produktu mierzona w skali kraju, Europy i świata;
4) wizerunek technologii lub produktu i atrakcyjna możliwość ich zaprezentowania w ramach planowanej
obecności Polski na EXPO 2020.
§ 8 KAPITUŁA KONKURSU
1. Kapituła Konkursu składa się z przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia
Architektów Polskich oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
1) Przewodniczący Kapituły – Członek Zespołu EXPO w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.;
2) Członkowie Kapituły:
− Przedstawiciel Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii;
− Przedstawiciel Departamentu Promocji Gospodarczej w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.;
− Przedstawiciel Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości;
− Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich;
− Przedstawiciel Działu Komunikacji i Promocji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
3. Obsługę Sekretariatu Konkursu zapewni przedstawiciel Zespołu ds. EXPO w PAIH.
4. Posiedzenie Kapituły zostanie zwołane przez Przewodniczącego Kapituły.
5. Sekretarz Konkursu na wniosek Członków Kapituły może zwrócić się do uczestników Konkursu,
z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w zakresie złożonych opisów projektów.
6. Kapituła Konkursu wybierze zwycięzców Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
8. Ocena przeprowadzona przez Kapitułę jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.
9. Sekretarz Konkursu sporządzi protokół z obrad Komisji Konkursowej.
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§ 9 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE
1. Przedsiębiorcy lub instytucje, które uzyskają punkty w ramach każdej kategorii, zostają laureatami
Konkursu oraz otrzymują możliwość promocji zgłoszonych przez siebie do Konkursu nowoczesnych
technologii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz sektorem mobilności w ramach ekspozycji
Polski na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.
2. Poprzez promocję Organizator rozumie umieszczenie informacji o zgłoszonej technologii lub produkcie
na liście referencyjnej, stanowiącej załącznik do dokumentacji konkursu architektonicznego.
Uczestnicy konkursu architektonicznego będą premiowani przy ocenie swych projektów za
wykorzystanie technologii i produktów z listy referencyjnej przy konstrukcji polskiego pawilonu, jego
wyposażenia, konstrukcji i treści ekspozycji wewnętrznej oraz aranżacji terenu przyległego.
3. W przypadku rezygnacji z nagrody przez przedsiębiorcę i/lub instytucję, informacja o jej produkcie lub
technologii zostanie usunięta z listy referencyjnej.
4. Laureaci Konkursu wyrażą zgodę na opublikowanie nazwy firmy, imienia i nazwiska swojego
przedstawiciela oraz opisu prezentowanej nowoczesnej technologii lub produktu, związanych ze
zrównoważonym rozwojem oraz sektorem mobilności w ramach działań promocyjnych realizowanych
na rzecz Konkursu przez Organizatora.
§ 10 ZACHOWANIE POUFNOŚCI
Członkowie Kapituły Konkursu są zobowiązani do złożenia oświadczenia – Deklaracja bezstronności
i poufności Konkursu do Sekretariatu Kapituły Konkursu, wg. wzoru będącego załącznikiem nr 2 do
Regulaminu.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
2. Odpowiedzi na pytania dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie udziela Sekretarz Kapituły
Konkursu: tel. (22) 334 98 55, marta.zielinska@paih.gov.pl.
Załączniki:
1. Oświadczenie uczestnika konkursu o spełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie oraz wzór opisu
technologii lub produktu związanych ze zrównoważonym rozwojem zgłoszonej przez przedsiębiorcę
i/lub instytucję do Konkursu.
2. Deklaracja bezstronności i poufności składana do Sekretariatu Kapituły Konkursu.
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Załącznik 1

....................................................................
(pieczęć nagłówkowa uczestnika konkursu)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres siedziby uczestnika konkursu, zgodnie z dokumentami rejestrowymi)
………………………………………………………………………………
(data wpisu do CEIDG lub KRS),

I.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż spełniam warunki uczestnictwa w Konkursie na promocję nowoczesnych technologii
i produktów w ramach polskiej ekspozycji na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, zawarte w § 5
ust. 1 Regulaminu Konkursu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie nazwy, logo, zdjęć, wizerunku, danych osobowych i innych materiałów
promocyjno-informacyjnych firmy/instytucji dla celów Konkursu i Wystawy Światowej EXPO 2020
w Dubaju i do współpracy z Organizazorem w zakresie osiągnięcia celów Konkursu.

………………………........................................................................................
(data, pieczęć i podpis/-y osoby/osób reprezentujących uczestnika konkursu,)
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II.

ZGŁOSZENIE – OPIS TECHNOLOGII LUB PRODUKTU

1. Nazwa produktu/ technologii
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

2. Opis produktu lub technologii, które ze względu na obszar zastosowania, technologię produkcji lub
swe przeznaczenie nawiązują do hasła zrównoważonego rozwoju oraz/lub sektora mobilności a także
posiadają zdolność do komercjalizacji w obrocie międzynarodowym zgłoszonego/ zgłoszonej do
Konkursu na promocję nowoczesnych technologii związanych ze zrównoważonym rozwojem i
sektorem mobilności w ramach polskiej ekspozycji na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju,
(zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1c) Regulaminu).
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

........................................................................................
(data, pieczęć i podpis/-y osoby/osób reprezentujących uczestnika konkursu)
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Załącznik 2

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI CZŁONKA KAPITUŁY
Ja niżej podpisany(a), uczestnicząc w procesie oceny projektów zgłoszonych do Konkursu na promocję
nowoczesnych technologii związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach polskiej ekspozycji na
Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju oświadczam, że nie zachodzą żadne okoliczności mogące
budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem uczestników Konkursu, którzy
złożyli zgłoszenia będące przedmiotem oceny oraz że zobowiązuję się do zachowania poufności informacji
zdobytych w trakcie oceny złożonych projektów poprzez wstrzymanie się od ich wykorzystywania oraz
udostępniania innym osobom.

.................................................
(imię i nazwisko)
.................................................
(data)
.................................................
(podpis)
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