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Inspiracja dla innowacyjności 
 

Idea, która stoi za nagrodą Prezydenta Miasta Stalowej Woli „Innowator COP”  

oparta jest na tych samych wartościach, które stanowiły fundament powstania  

Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

COP to symbol skoku cywilizacyjnego z lat 30. XX wieku we wszystkich wymiarach 

– a zwłaszcza gospodarczym, społecznym, urbanistycznym, kulturowym. To właśnie 

„gen innowacyjności” zaszczepiony wraz z budową COP w latach 30. XX wieku decyduje 

o zasadniczym atucie dzisiejszego Podkarpacia. To nagroda dla przedsiębiorstw  

wyróżniających się w działaniach innowacyjnych na terenach historycznie związanych 

z Centralnym Okręgiem Przemysłowym, które chcemy wspierać i promować. 
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REGULAMIN 

Nagrody INNOWATOR COP 

za innowacje w gospodarce na terenach związanych historycznie 

z Centralnym Okręgiem Przemysłowym 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Nagroda INNOWATOR COP to wyjątkowa inicjatywa, która w 2017 roku po raz pierwszy 

uhonoruje przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wyróżniły się innowacjami  

w działalności gospodarczej. 

Regulamin Nagrody INNOWATOR COP Prezydenta Miasta Stalowej Woli, zwany dalej 

regulaminem, określa: 

1) Zasady i tryb przyznawania Nagrody INNOWATOR COP 

2) Zasady i tryb powoływania oraz funkcjonowania Kapituły Nagrody. 

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

 

Organizatorem Konkursu o nagrodę „Innowator COP” (dalej "Konkurs") jest Prezydent Miasta 

Stalowej Woli (dalej "Organizator"). 

 

§ 3 

Cel konkursu 

 

1. Konkurs przeprowadzany jest co dwa lata, a jego celem jest wyróżnienie tych 

przedsiębiorstw, które do czasu rozpoczęcia danej edycji Konkursu, osiągnęły sukces 

w opracowaniu własnych nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, 

usługowych, marketingowych i organizacyjnych. 

2. Innowacja musi być wdrożona w praktyce, a jej skutek musi być opisany miarami 

obrazującymi skalę osiągniętego sukcesu.  

3. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie i promocja innowacyjności w działalności 

gospodarczej na terenach historycznie związanych z Centralnym Okręgiem 

Przemysłowym.  

 

§ 4 

Nagroda i kategorie 

 

1. Nagroda i wyróżnienia przyznawane są w 4 kategoriach:  

1) Firma mikro i firma mała działające co najmniej 2 lata. 

2) Firma średnia działająca co najmniej 2 lata, 

3) Firma duża działająca co najmniej 2 lata, 

4) Start-up działający co najmniej 2 lata. 

2. Nagroda i wyróżnienia przyznawane są: 

a. Dla kategorii „Firma mikro i firma mała”, „Firma średnia” i „Firma duża” w szczególności 

za: 
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1) Projekty technologiczne – innowacyjność projektu w skali branży, regionu, kraju, 

globalnej, oddziaływanie na środowisko, zapotrzebowanie rynkowe 

i opłacalność wdrożenia. 

2) Projekty produktowe/usługowe - wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak 

i znaczące doskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech 

funkcjonalnych lub użytkowych. 

3) Projekty marketingowe - wdrożenie nowej metody marketingowej związanej ze 

znaczącym zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub opakowaniu, 

dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.  

4) Projekty z zakresu organizacji firmy - wprowadzaniem nowej metody organizacji  

w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy lub też w relacjach 

zewnętrznych.  

5) Projekty społeczne- wykorzystanie infrastruktury na rzecz rozwoju społeczności 

lokalnej, wpływ projektu na rozwijanie zdolności społecznych, nawiązanie 

partnerstwa z lokalnymi podmiotami i aktywnymi członkami społeczności 

lokalnej, zwiększenie udziału mieszkańców podejmowaniu kluczowych decyzji 

i rozwiazywaniu problemów lokalnych. 

b. Dla kategorii „Start- up” w szczególności za: 

1) Produkt/ usługę, 

2) Korzyści dla odbiorców danego produktu/usługi, 

3) Potencjał rynkowy oraz marketing, 

4) Organizację i relację z otoczeniem, 

5) Produkt/usługę wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje. 

3. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna w formie statuetki i wyróżnienia  

w formie dyplomu. 

4. Zdobywcy nagrody i wyróżnień otrzymuje prawo posługiwania się w korespondencji  

i promocji znakiem i hasłem „Innowator COP”. 

 

§ 5 

Zasady uczestnictwa 

 

1. Instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów do Nagrody przesyłają wnioski 

konkursowe do Organizatora, na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

regulaminu. 

2. Każda instytucja zaproszona do zgłaszania kandydatów może przedstawić nie więcej niż 

jednego kandydata w każdej kategorii. 

3. Do Konkursu można zgłaszać przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie 

województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, 

lubelskiego (tereny historycznie związane z Centralnym Okręgiem Przemysłowym), 

zwane dalej „Uczestnikami Konkursu”. 

4. Wnioski konkursowe muszą spełnić następujące warunki: 

a. być wypełnione w całości, na komputerze lub pismem czytelnym  

b. być podpisane przez instytucję zaproszoną do zgłaszania kandydata 

c. zostać przesłane w nieprzekraczalnym terminie, podanym na stronie 

internetowej konkursu (decyduje data wpływu do Sekretariatu Nagrody). 

5. Wniosek konkursowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 
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6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zaproszonych instytucji, 

które w ustalonym terminie prześlą do Organizatora poprawnie wypełniony wniosek 

konkursowy. 

7. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest wysłanie pocztą wniosku konkursowego 

wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego na adres: Urząd Miasta Stalowa Wola, 

ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem na kopercie: Wniosek konkursowy 

„Innowator COP”. Zgłoszenia nadesłane po wskazanych terminach nie będą 

uwzględnione. 

8. Za datę złożenia wniosku konkursowego, uważa się datę wpływu kompletnego wniosku 

konkursowego do siedziby Organizatora. 

9. Wniosek konkursowy oprócz wersji papierowej, musi być sporządzony także w formie 

elektronicznej i przesłany na adres: promocja@stalowawola.pl. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepełne, wprowadzające w błąd lub 

nieprawdziwe dane i informacje nadesłane przez uczestników Konkursu. 

 

§ 6 

Instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów 

 

Wykaz instytucji zaproszonych do zgłaszania kandydatów stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

 

§ 7 

Kapituła Konkursu 

 

1. Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z autorytetów świata biznesu, mediów i polityki. 

2. Organizator każdorazowo powołuje Kapitułę Nagrody na czas jednej edycji Nagrody. 

Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. Członek Kapituły może zostać 

odwołany przez Organizatora w każdym czasie.  

3. Kapituła składa się z Przewodniczącego, maksymalnie 7 Członków i Sekretarza. 

4. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły. 

5. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Kapituły kieruje członek Kapituły 

upoważniony przez Przewodniczącego. 

6. Przewodniczącym Kapituły jest Prezydent Miasta Stalowej Woli. 

7. Kapituła pracuje zgodnie z przyjętym Regulaminem Pracy Kapituły. 

8. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Sekretariat Nagrody, działający  

w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Stalowa Wola, który 

czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz odpowiada za sprawy organizacyjne 

dotyczące Nagrody. Sekretariat Nagrody organizuje prace Kapituły Nagrody a także 

współpracuje z instytucjami zaproszonymi do zgłaszania kandydatów, nominowanymi, 

laureatami. Członkowie Sekretariatu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

9. Dopuszczalne jest głosowanie drogą korespondencyjną, lub elektroniczną. 

10. Kapituła może przyznać Nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii lub 

odstąpić od jej przyznania, bez podania przyczyny. 

11. Wyniki Konkursu ogłaszane są podczas Gali wręczenia nagród. 

12. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadamiani są w formie pisemnej o terminie i miejscu 

Gali. 
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13. Lista laureatów podawana jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora: www.stalowawola.pl/biznes , www.jubileuszcop.pl oraz w innych mediach. 

14. Złożone wnioski konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Kandydaci i laureaci Nagrody nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych  

z uczestnictwem w konkursie, a także kosztów związanych z organizacją uroczystości 

wręczenia nagród, w tym działań promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. 

2. Uczestnicy konkursu, w tym kandydaci i laureaci wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez Organizatora w celach 

przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. 

3. Adres do korespondencji: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7, tel. (15) 847 93 11;  

(15) 643 35 55; (15) 6433581, adres mailowy: promocja@stalowawola.pl. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Urzędu 

Miasta w Stalowej Woli. 

5. Kandydatom i laureatom Nagrody, z tytułu uczestnictwa w konkursie, nie przysługują 

wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia finansowe związane z udziałem 

w konkursie lub z przyznaniem nagrody. 

6. Organizator Konkursu oraz członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania 

żadnych informacji dotyczących przesłanych wniosków, uczestników i przebiegu 

Konkursu. 

7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy 

miejscowo dla Organizatora sąd powszechny. 

8. Instytucja zgłaszająca jednocześnie oświadcza, że wykorzystanie przez Organizatora 

informacji przekazanych przez Instytucję zgłaszającą, w tym zawartych w we wniosku 

konkursowym, nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego 

ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich czy też chronionej tajemnicy lub know-how. 

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe oświadczenie. 

9. Organizator jest uprawniony do korzystania z wizerunku, głosu, wypowiedzi, imienia  

i nazwiska Uczestnika wykorzystywać w celu informacji i/lub promocji oraz reklamy 

Konkursu oraz działalności Organizatora, w tym w szczególności Organizator ma prawo 

wykorzystywać w powyższych celach nagrania i fotografie z Gali, w tym zawierające 

wizerunek, głos i/lub wypowiedzi Uczestników. 

10. Do otrzymania Nagrody nie mogą być zgłaszani Laureaci poprzednich edycji Nagrody 

oraz członkowie Kapituły Nagrody. 

11. Informacji na temat Konkursu udziela Organizator – tel. (15) 847 93 11; (15) 643 35 55; 

(15) 6433581 , e-mail: promocja@stalowawola.pl. 


