Regulamin Konkursu
„Inicjator PoMocy – wesprzyj osoby pokrzywdzone przez nazizm”

§ 1. PREAMBUŁA
Ponad 80 lat temu Polska doświadczyła przerażającej tragedii, ogromnej przemocy i zbrodni
związanych z II wojną światową. Nie da się zmierzyć ogromu cierpienia, jakiego doznały osoby, które
przeżyły ten koszmar.
Osoby pokrzywdzone przez nazizm to osoby w podeszłym wieku, często samotne, o ograniczonej
mobilności, rzadko wychodzące z domu. Często nie posiadają informacji o dostępnej dla nich ofercie
pomocy. Potrzebują wsparcia w wykonywaniu codziennych życiowych czynności: umówieniu wizyty do
lekarza, zrobieniu zakupów, przygotowaniu posiłków, pomocy przy wyjściu z domu, ubraniu się. Często
nie mają rodziny lub bliskiej osoby wokół, dlatego ponad wszystko potrzebują obecności drugiego
człowieka, ciepłego spojrzenia, rozmowy. Ze względu na doświadczenia, jakie przeżyły w trakcie wojny,
ich potrzeby są często bardzo złożone, a wsparcie wymaga większej uważności.
Naszym obowiązkiem jest stawienie czoła zmieniającym się potrzebom związanym z wiekiem i stanem
zdrowia tych osób oraz wyzwaniom, jakie niesie ze sobą pomoc osobom po wyjątkowo trudnych
przeżyciach. Konkurs „Inicjator PoMocy” organizowany jest w celu znalezienia względnie nowatorskich
pomysłów na rozwiązania mające na celu poprawienie jakości życia, wsparcie i wzmocnienie osób
pokrzywdzonych przez nazizm.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Inicjator PoMocy –
wesprzyj osoby pokrzywdzone przez nazizm” (zwanym dalej w treści Regulaminu „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z
siedzibą w Warszawie, przy Placu Zamkowym 10, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000324413, NIP 7010170150, REGON 141754758, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Fundatorem Konkursu jest Fundacja EVZ (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość) z siedzibą w
Niemczech, w Berlinie, przy ul. Friedrichstraße 200, której prawnym organem nadzorczym jest
Federalne Ministerstwo Finansów, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin, zwana dalej „Fundacją EVZ”.
4. Konkurs jest częścią dwutorowego projektu „PoMoc. Działając razem, możemy więcej”
realizowanego przez Organizatora na zlecenie Fundacji EVZ.
5. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a. Osoba pokrzywdzona przez nazizm – osoba urodzona przed majem 1945 r., która
doznała przemocy lub prześladowań dokonywanych przez system nazistowski w trakcie
II wojny światowej;

b. Pomysł na rozwiązanie – pomysł wsparcia osób pokrzywdzonych przez nazizm,
uwzględniający cele Konkursu opisane w § 3, opisany i zgłoszony w Konkursie.
Szczegółowe elementy, jakie powinien zawierać opis pomysłu na rozwiązanie, zawarte są
w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;
c. Autor/ka pomysłu – osoba/y lub podmiot zgłaszająca/e pomysł na rozwiązanie w
Konkursie;
d. Finalista/ka Konkursu – osoba/y lub podmiot, która/y zostanie zakwalifikowana/y do II
etapu Konkursu;
e. Zwycięzca/zyni Konkursu – osoba/y lub podmiot, której/go pomysł na rozwiązanie
zostanie nagrodzony w Konkursie.
f. Komisja konkursowa – grupa ekspertów składająca się z przedstawicieli Organizatora i
Fundacji EVZ oceniająca pomysły na I etapie Konkursu.
g. Jury – grupa ekspertów składająca z przedstawicieli Organizatora, Fundacji EVZ oraz
ekspertów zajmujących się tematyką Konkursu, oceniająca pomysły na rozwiązania na II
etapie Konkursu,
h. strona internetowa Konkursu – strona mieszcząca się pod adresem
www.inicjatorpomocy.pl
§ 3. CELE i POMYSŁODAWCY KONKURSU
1. Celem Konkursu jest znalezienie i nagrodzenie pomysłów, które będą odpowiadały na bieżące
problemy i wyzwania mieszkańców Polski pokrzywdzonych przez nazizm, w szczególności osób o
ograniczonej sprawności ruchowej i niewychodzących z domu. Szczególnie zależy nam na
względnie nowatorskich pomysłach.
2. W ramach Konkursu można zgłaszać pomysły na rozwiązania mające w szczególności na celu:
a. przeciwdziałanie osamotnieniu, zwiększenie zadowolenia i poczucia sensu życia oraz
włączenie do aktywnego życia osób pokrzywdzonych przez nazizm;
b. budowanie lokalnych sieci wsparcia wokół osób pokrzywdzonych przez nazizm;
c. zwiększenie dostępu do informacji o oferowanych formach wsparcia dla osób
pokrzywdzonych przez nazizm;
d. wsparcie wytchnieniowe dla opiekunów osób pokrzywdzonych przez nazizm, które w
sposób bezpośredni lub pośredni wpłynie na polepszenie jakości opieki nad osobami
pokrzywdzonymi;
e. dotarcie do osób pokrzywdzonych przez nazizm, które do tej pory nie otrzymały
wystarczającego wsparcia;
f. usprawnienie funkcjonowania lub poprawę jakości działań instytucji obejmujących
opieką osoby pokrzywdzone przez nazizm.
3. W ramach Konkursu możliwe jest również zgłaszanie pomysłów nie wpisujących się w ww.
obszary tematyczne, konieczne jest jednak, aby odpowiadały one na potrzeby ww. osób.
4. Nie można zgłaszać pomysłów na rozwiązania, które:
a. polegają na przekazywaniu środków finansowych i zapomóg dla osób pokrzywdzonych
przez nazizm;
b. zakładają wyłącznie finasowanie usług medycznych, rehabilitacyjnych itp.;
c. sprowadzają się do zakupu leków, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego itp.;

d. mają na celu publikowanie materiałów edukacyjnych, historycznych, politycznych lub
działań upamiętniających ofiary nazizmu, tj. fundowanie tablic pamiątkowych,
remontowanie pomników pamięci.
5. Udział w Konkursie mogą wziąć w szczególności następujące osoby i podmioty:
a. osoby fizyczne i grupy nieformalne, w tym np. uczniowie szkół ponadpodstawowych,
studenci, opiekunowie osób pokrzywdzonych przez nazizm;
b. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe;
c. fundacje;
d. związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713);
e. spółdzielnie socjalne;
f. koła gospodyń wiejskich utworzone na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212), działające jako stowarzyszenie na
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz.
713) lub działające jako samodzielne kółko rolnicze na podstawie Ustawy z dnia 8
października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. 2019 poz.
491).
g. kościelne osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
h. inne instytucje publiczne i niepubliczne, w tym np. szkoły, uniwersytety, instytucje
kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej;
i. przedsiębiorcy.
§ 4. OGÓLNE RAMY KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polski od 17.08.2020 do 12.02.2021 roku.
Konkurs podzielony jest na II etapy, w ramach których złożone pomysły na rozwiązania poddane
zostaną ocenie formalnej oraz dwuetapowej ocenie merytorycznej.
Kryteria oceny formalnej i ocen merytorycznych pomysłów opisane są w Załączniku nr 2 do
regulaminu Konkursu.
Wyniki ocen merytorycznych pomysłów na I i II etapie Konkursu będą opublikowane na stronie
internetowej Konkursu.
Finalistki/finaliści deklarują chęć udziału we wszystkich obowiązkowych spotkaniach w ramach
Konkursu.
Autorzy/ki zachowają prawa autorskie do zgłoszonych i powstałych w ramach Konkursu
pomysłów i zobowiązują się do udostępnienia utworu na zasadach otwartej licencji Creative
Commons CC BY - uznanie autorstwa.
Zwyciężczynie/zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych.
Nagroda pieniężna może być przeznaczona na dowolny cel.
Nagroda zostanie przekazana zwyciężczyniom/zwycięzcom do 14 dni od dnia oficjalnego
ogłoszenia wyników na stronie internetowej Konkursu.

§ 5. HARMONOGRAM KONKURSU
Konkurs będzie odbywał się według następującego harmonogramu.
ETAPY
TERMIN
DZIAŁANIA W RAMACH KONKURSU
KONKURSU
17.08.2020–
Nabór pomysłów do Konkursu
30.09.2020
1–9.10.2020
Ocena formalna i merytoryczna pomysłów na rozwiązanie
15–22.10.2020
Spotkania osobiste lub on-line z autorkami/autorami
pomysłów
16.11.2020
Ogłoszenie listy 15 finalistek i finalistów, którzy zostaną
zakwalifikowani do II etapu Konkursu
15.01.2021
Warsztat Inicjatyw dla finalistek i finalistów Konkursu
18.01.2021
mający na celu przygotowanie finalistów do
22.01.2021
prezentowania pomysłów

II ETAP

I ETAP

1.

28–29.01.2021

Prezentacja pomysłów przed Jury

do 12.02.2021

Wyłonienie zwyciężczyń/zwycięzców Konkursu i
przekazanie nagród

§ 6. I ETAP – WYBÓR 15 FINALISTEK/FINALISTÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy opisać i przesłać pomysł na rozwiązanie za pomocą
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu.
Wzór formularza pomysłów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Formularz należy wypełnić w języku polskim.
Termin składania pomysłów upływa 30.09.2020 r. o godzinie 23.59. Zgłoszenia wysłane po tym
terminie nie zostaną uwzględnione w Konkursie.
Organizator może przedłużyć termin składnia pomysłów.
Ocena pomysłów jest kilkuetapowa i składa się z:
a. oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych pomysłów, której dokonuje komisja
konkursowa;
b. zakwalifikowania autorek i autorów najwyżej ocenionych pomysłów do rozmów
osobistych lub on-line;
c. rozmów autorek i autorów pomysłów z komisją konkursową (udział w spotkaniu jest
warunkiem zakwalifikowywania się do II etapu Konkursu);
d. wyłonienia 15 finalistek i finalistów - uczestników II etapu Konkursu. Ostateczną decyzję
o wyborze finalistek i finalistów dokonuje Fundacja EVZ na podstawie rekomendacji
komisji konkursowej.
§ 7. II ETAP – WYŁONIENIE 3 ZWYCIĘŻCZYŃ/ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

1.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu, będą miały możliwość
dopracowania i rozwijania swoich pomysłów oraz przygotowania prezentacji pomysłu podczas

2.
3.

4.
5.
6.

warsztatów, które zostanie zorganizowane zostaną w dniach 15.01.2021, 18.01.2021 oraz
22.01.2021 roku.
Końcowy, dopracowany opis pomysłu wraz z prezentacją powinny zostać przesłane do
Organizatora do 24.01.2021 roku do godziny 23.59.
Zwieńczeniem pracy nad pomysłem będzie prezentacja pomysłów przed Jury w dniach 28–
29.01.2021 roku. Termin spotkania może ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
Prezentacje pomysłów będą nagrywane w celu zaprezentowania pomysłów Fundacji EVZ.
Decyzję o wyborze 3 zwyciężczyń/zwycięzców Konkursu na podstawie końcowego opisu
pomysłu oraz prezentacji podejmuje Jury.
Opisy najciekawszych pomysłów zostaną udostępnione na stronie internetowej Konkursu i będą
służyły organizacjom, instytucjom oraz indywidualnym osobom, które w ramach swojej
działalności wspierają osoby pokrzywdzone przez nazizm. Liczymy, że Konkurs będzie inspiracją
do wprowadzania w życie nowych rozwiązań wspierających ww. osoby oraz pobudzi do działania
ludzi, którzy do tej pory nie mieli odwagi, motywacji lub możliwości, aby zaprezentować swój
pomysł szerszej publiczności.
§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest jego Organizator.
Zgłoszenie w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem.
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach: nabór
pomysłów na rozwiązanie, ocena pomysłów, wyłonienie finalistów i zwycięzców Konkursu,
ogłoszenie wyników Konkursu, przekazanie nagród, upowszechnianie pomysłów.
Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę odpowiedzialną za hosting strony, system do
zarządzania relacjami (CRM), system GSuite na podstawie odpowiednich umów powierzenia
przetwarzania.
Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez czas funkcjonowania strony
internetowej Konkursu.
Uczestnikom Konkursu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich
danych osobowych:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych za pomocą strony
internetowej, znajdują się w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej
Konkursu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej Konkursu.
2. Osobą koordynującą Konkurs jest Maria Lewandowska-Woźniak,
mailto:mlewandowska@stocznia.org.pl, tel. 503 654 825. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące
naruszeń Regulaminu należy przesyłać na adres: mlewandowska@stocznia.org.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny związanej z harmonogramem
poszczególnych etapów Konkursu. Wszystkie informacje o zmianach będą publikowane na
stronie Konkursu.
4. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzygają Organizator i Fundacja EVZ.
5. Od decyzji Organizatora i Fundacji EVZ nie przysługuje odwołanie.
6. Ewentualne kwestie budzące wątpliwości lub sporne dotyczące interpretacji Regulaminu będą
rozpatrywane i rozstrzygane przez Organizatora i Fundację EVZ.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy
Pomysł na rozwiązanie problemów osób pokrzywdzonych przez nazizm

Kto zgłasza pomysł (imię i nazwisko/nazwa podmiotu)

Miejsce zamieszkania/siedziba

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

E-mail osoby kontaktowej

Telefon osoby kontaktowej

Nazwa pomysłu

Krótki opis pomysłu
Opisz krótko na czym polega Twój pomysł [maks. 500 znaków]

Na jaki problem odpowiada Twój pomysł?
Opisz dlaczego uważasz, że takie rozwiązanie jest potrzebne - na czyje i jakie potrzeby odpowie.
[maks. 1500 znaków]

Na czym polega istota pomysłu?
Opisz możliwie krótko i konkretnie na czym polega Twój pomysł - jak ma działać rozwiązanie, które
proponujesz. [maks. 1800 znaków]

Kto mógłby chcieć skorzystać z pomysłu?
Opisz kto będzie odbiorcą pomysłu, do kogo jest skierowany [maks. 1500 znaków]

Na czym polega nowatorstwo Twojego pomysłu?
Opisz czym się różni od istniejących znanych Ci rozwiązań, które odpowiadają na podobne potrzeby.
[maks. 1500 znaków]

Jakie były Twoje motywacje do wzięcia udziału w konkursie?
Opisz krótko co Ciebie (a jeśli pomysł zgłaszacie wspólnie to Was) skłoniło, by zająć się tym pomysłem i
zgłosić się do konkursu. [maks. 1000 znaków]

Skąd dowiedziałeś się o konkursie?

Oświadczenia
Zaznaczając x, oświadczam, że:


zapoznałe/am się z Regulaminem Konkursu;



wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w Konkursie*;

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by wziąć udział w
Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Stocznia, z siedzibą w Warszawie przy
Placu Zamkowym 10.
Dane osobowe w formie pozwalającej na Pani/Pana identyfikację będą przechowywane przez czas
funkcjonowania strony internetowej Konkursu.
Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Fundacji
Stocznia na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych
osobowych. W związku z wykorzystaniem platformy GSuite dane mogą być przetwarzane z
wykorzystaniem serwerów znajdujących się poza obszarem UE.
W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Zgodę na
przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chce
Pani/Pan skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt na adres stocznia@stocznia.org.pl.
Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.


wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu e-mail)
w celu otrzymywania newslettera Fundacji Stocznia. Dzięki niemu kilka razy w roku będzie
Pan/Pani otrzymywać najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności związanej m.in.
z innowacjami społecznymi.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do
newslettera Fundacji Stocznia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie przy
Placu Zamkowym 10.
Pana/Pani dane wykorzystywane są w celu przesyłania najważniejszych informacji o działalności
Stoczni.
Informacje te przesyłane są nieregularnie, nie częściej niż kilka razy w roku. Dane będą przetwarzane
przez czas funkcjonowania Stoczni, chyba że wcześniej zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania informacji,
co spowoduje usunięcie danych z bazy CRM.
Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Fundacji
Stocznia na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych
osobowych. W związku z wykorzystaniem platformy GSuite dane mogą być przetwarzane z
wykorzystaniem serwerów znajdujących się poza obszarem UE.

Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli
chce Pani/Pan skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt na adres stocznia@stocznia.org.pl.
Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Kryteria oceny pomysłów na rozwiązanie problemów osób pokrzywdzonych przez nazizm

Ocena pomysłów na I etapie Konkursu

1. Ocena formalna zgłoszonych pomysłów na rozwiązanie
Wszystkie zgłoszenia przesłane w terminie wskazanym w § 6 pkt 4 Regulaminu Konkursu podlegają
ocenie formalnej pod kątem spełnienia warunków dostępu udziału w Konkursie. Na tym etapie
eksperci sprawdzają, czy pomysł:
a. jest zgodny z ogólnym obszarem tematycznym i celami Konkursu,
b. osoba/y lub podmiot zgłaszające/cy pomysł kwalifikuje/ją się do udziału w Konkursie.
Dokonywana jest ocena zerojedynkowa „tak/nie”. Ocena „nie” w przypadku nawet jednego z
powyższych kryteriów prowadzi do zaprzestania dalszej oceny pomysłu na rozwiązanie.

2. Ocena merytoryczna pomysłów na rozwiązanie
Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej
przez komisję konkursową.
Ocena pomysłów na rozwiązanie będzie wyliczana w oparciu o następujące kryteria punktujące:
Kryterium

Skala ocen

adekwatność
rozwiązania
adresowanego problemu
nowatorskość
rozwiązania

Maksymalna możliwa
liczba punktów

do

1-5

5

proponowanego

1-5

5

1-5

5

1-5

5

prostota pomysłu
potencjał
pomysłu
implementowania/wdrożenia
pomysłu

do

Łącznie:

20

Do II etapu Konkursu zostanie wybranych maksymalnie 15 finalistek lub finalistów, którzy uzyskają
najwyższą liczbę punktów. Ostateczną decyzję o wyborze finalistek lub finalistów dokonuje Fundacja
EVZ na podstawie rekomendacji komisji konkursowej.

Ocena pomysłów na II etapie Konkursu
Podstawą oceny merytorycznej w ramach drugiego etapu Konkursu będzie końcowy opis pomysłu na
rozwiązanie oraz prezentacja ww. pomysłu przed Jury podczas dwudniowego spotkania
finalistek/finalistów Konkursu.
W ramach Konkursu wyłonione zostaną 3 zwycięskie pomysły najwyżej ocenione przez Jury Konkursu.
Jury w trakcie dyskusji będzie kierowało się następującymi kryteriami:
a. wagą zdefiniowanego problemu (odpowiedzią na realną potrzebę),
b. adekwatnością rozwiązania do adresowanego problemu,
c. potencjałem do wdrożenia pomysłu,
d. potencjałem do skalowalności/powielania rozwiązania.

