Drodzy Studenci!

Organizator konkursu:

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji
ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy,
która odbywa się od 15 lipca do 15 grudnia 2020 r.
Konkurs EKOinnowatorzy 2020 ma na celu wybór
najbardziej ekoinnowacyjnych projektów
studenckich, a także wyłonienie kół naukowych
i studentów wyróżniających się w działalności
naukowej i organizacyjnej o charakterze
proekologicznym.
Konkurs składa się z czterech etapów, obejmujących
kolejno: (i) przesyłanie zgłoszeń udziału
w konkursie, (ii) cykl szkoleń online
z udostępnieniem materiałów szkoleniowych,
(iii) organizację Gali Finałowej z wyłonieniem
zwycięzców, a także (iv) wydanie pamiątkowego
albumu. Wszystkie etapy zostaną zrealizowane
w trybie zdalnym (online).
Zgłoszenia udziału w konkursie są przyjmowane
w trzech kategoriach: EKOinnowacyjne Koło
Naukowe, EKOinnowacyjny Projekt Studencki
oraz Student - EKOinnowator. Na zwycięzców
konkursu czekają nagrody w postaci bonów
podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki.
Nagrody zostaną przyznane niezależnie w każdej
z kategorii konkursowych. Ponadto, wszyscy
uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające
udział w konkursie.
Szczegóły dotyczące konkursu (w tym regulamin,
harmonogram i formularz zgłoszeniowy), a także
bieżące informacje z przebiegu konkursu, są
dostępne na stronie www.ekoinnowatorzy.pl.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod
adresem e-mail: ekoinnowatorzy@instytutze.org.

Instytut Zrównoważonej Energetyki
www.instytutze.org
biuro@instytutze.org

Współfinansowanie:

Ogólnopolski konkurs dla studentów

EKOinnowatorzy
2020

ETAPY KONKURSOWE

KATEGORIE KONKURSOWE

Konkurs składa się z czterech etapów.
ETAP 1:

EKOinnowacyjne Koło Naukowe

Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie oraz
kwalifikacja do drugiego etapu.
ETAP 2:

ETAP 3:
Gala Finałowa online
Do udziału w Gali Finałowej zostanie
zakwalifikowanych do dziesięciu najlepszych
zgłoszeń z każdej kategorii konkursowej
(tj. do 10 projektów studenckich, do 10 kół
naukowych oraz do 10 studentów). Każdy
z finalistów będzie miał okazję do kilkuminutowego
wystąpienia, które będzie oceniane przez Jury
konkursowe oraz osoby śledzące transmisję
internetową Gali Finałowej.
ETAP 4:

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody w postaci
bonów podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki.
Nagrody zostaną przyznane niezależnie w każdej
z trzech kategorii konkursowych. Ponadto, wszyscy
uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające
udział w konkursie.

EKOinnowacyjny Projekt Studencki

Cykl szkoleń online oraz udostępnienie
materiałów szkoleniowych
Zakres tematyczny szkoleń obejmie nastepujące
zagadnienia: prowadzenie prac badawczych
oraz przygotowywanie publikacji naukowych
i popularno-naukowych, zarządzanie pracą zespołu
projektowego, komunikacja projektu na zewnątrz,
planowanie biznesowe działań projektowych,
komercjalizacja rezultatów projektu oraz aspekty
środowiskowe w działalności badawczej
i komercyjnej. Podsumowaniem każdego
zagadnienia szkoleniowego będzie zadanie
do wykonania przez uczestników konkursu
(rozwiązania będą oceniane przez ekspertów).

NAGRODY

1. MIEJSCE:
Student EKOinnowator

Nagroda główna – bony podarunkowe
o równowartości 3 000 zł
2. MIEJSCE:
Bon podarunkowy o równowartości 1500 zł

HARMONOGRAM

3. MIEJSCE:
Bon podarunkowy o równowartości 1 000 zł

Konkurs EKOinnowatorzy 20202 odbywa się
od 15 lipca do 15 grudnia 2020 r. zgodnie
z poniższym harmonogramem:

4. MIEJSCE:
Bon podarunkowy o równowartości 500 zł

15 lipca – 5 października 2020

5. MIEJSCE:

Przesyłanie formularzy zgłoszeniowych

Bon podarunkowy o równowartości 500 zł

7 października 2020
Publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do
etapu drugiego
8 października – 16 listopada 2020
Szkolenia online oraz przesyłanie rozwiązań zadań
18 listopada 2020
Publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do
etapu trzeciego (finalistów)

Wydanie pamiątkowego albumu

25 listopada 2020

W specjalnie wydanym albumie zostaną
zaprezentowane opisy projektów i kół naukowych,
a także sylwetki studentów biorących udział
w konkursie.

Gala finałowa online
15 grudnia 2020
Wydanie pamiątkowego albumu

