Organizator konkursu:

Ogólnopolski konkurs

Drodzy Studenci i Doktoranci!
Zapraszamy Was do udziału w czwartej edycji
ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy,
którego celem jest wyłonienie kół naukowych,
studentów oraz doktorantów wyróżniających się
w działalności naukowej, konstrukcyjnej,
organizacyjnej i popularyzatorskiej
o charakterze proekologicznym.

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

EKOinnowatorzy
2022

Konkurs składa się z czterech etapów, które
obejmują kolejno: przyjmowanie zgłoszeń,
przeprowadzenie cyklu warsztatów szkoleniowych,
organizację Uroczystej Gali Finałowej oraz wydanie
pamiątkowego albumu.
Zgłoszenia udziału w konkursie są przyjmowane
w trzech kategoriach głównych:
- EKOinnowacyjne Koło Naukowe,
- Student EKOinnowator,
- Doktorant EKOinnowator.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody w postaci
bonów podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki.
Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu zostało
przewidzianych pięć kategorii specjalnych: Innowacje
ekologiczne, Innowacje konstrukcyjne, Innowacje
społeczne, Osiągnięcia naukowe oraz Osiągnięcia
organizacyjne. 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.

Współfinansowanie konkursu:

Weź udział w konkursie!

ETAPY KONKURSOWE

KATEGORIE KONKURSOWE

Konkurs składa się z czterech etapów.
ETAP 1:

EKOinnowacyjne Koło Naukowe

Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie oraz
kwalifikacja do dalszych etapów.
ETAP 2:

Student EKOinnowator

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

Cykl szkoleń online
Zakres tematyczny szkoleń obejmie następujące
zagadnienia: możliwość wykorzystania innowacyjnych
metod w badaniach naukowych; kreowanie
ekoinnowacji i ich transfer do otoczenia społecznego,
gospodarczego oraz samorządowego; ocenę wpływu
realizowanych projektów na środowisko i człowieka;
komunikowanie rezultatów badań w otoczeniu
naukowym, społecznym i gospodarczym, a także
ochronę własności intelektualnej i komercjalizację
rezultatów badań.
ETAP 3:
Uroczysta Gala Finałowa
Do udziału w uroczystej Gali Finałowej zostaną
zakwalifikowane najciekawsze zgłoszenia w każdej
kategorii. Każdy z finalistów będzie miał okazję
do kilkuminutowego wystąpienia, które będzie
oceniane przez Jury konkursowe. Gala Finałowa
odbędzie się w trybie hybrydowym. Miejscem
organizacji Gali Finałowej będzie Forest Hotel
w Krakowie, natomiast zdalne dołączenie do Gali
Finałowej będzie możliwe poprzez platformę Zoom.
Każdy z finalistów będzie mógł wskazać preferowaną
formę udziału – udział na miejscu lub udział zdalny.

Nagrody główne:
Doktorant EKOinnowator

HARMONOGRAM KONKURSU
1 października – 30 listopada 2022
Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie oraz
przesyłanie potwierdzeń rejestracji
23 listopada – 6 grudnia 2022
Szkolenia online
2 grudnia 2022
Publikacja listy uczestników zakwalifikowanych
do etapu trzeciego (finalistów)
8 grudnia 2022
Uroczysta Gala finałowa
15 grudnia 2022
Wydanie pamiątkowego albumu

ETAP 4:
Wydanie pamiątkowego albumu
W albumie zostaną zaprezentowane opisy kół
naukowych, a także sylwetki studentów i doktorantów
biorących udział w konkursie.

Bony podarunkowe o równowartości 3 000 zł
(w kategorii EKOinnowacyjne Koło Naukowe)
oraz bony podarunkowe o równowartości 2 000 zł
(w kategoriach Student EKOinnowator
i Doktorant EKOinnowator).
Nagrody specjalne:
Bony podarunkowe o równowartości 1 500 zł
(przewidziano przyznanie dwóch zestawów bonów
podarunkowych w każdej z pięciu kategorii
specjalnych: Innowacje ekologiczne, Innowacje
konstrukcyjne, Innowacje społeczne, Osiągnięcia
naukowe, Osiągnięcia organizacyjne).

