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Drodzy Studenci!
Zapraszamy Was do udziału w trzeciej edycji
ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy,
która odbywa się od 15.08. do 15.12.2021 r.

Konkurs EKOinnowatorzy 2021 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:
1) Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie,
2) Przeprowadzenie cyklu szkoleń w trybie online,
3) Organizacja Gali Finałowej w trybie

hybrydowym (rozstrzygnięcie konkursu),
4) Wydanie pamiątkowego albumu.

Zgłoszenia udziału w konkursie są przyjmowane
w trzech kategoriach głównych:
- EKOinnowacyjne Koło Naukowe,
- EKOinnowacyjny Projekt Studencki,
- Student - EKOinnowator.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody w postaci
bonów podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki.
Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu zostało
przewidzianych siedem kategorii specjalnych, które
zostaną określone przez Jury na podstawie
przesłanych zgłoszeń. 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:



KATEGORIE KONKURSOWE

HARMONOGRAM KONKURSU

ETAPY KONKURSOWE NAGRODY

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody w postaci
bonów podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki.

Nagrody zostaną przyznane niezależnie w każdej
z trzech kategorii konkursowych, a także w siedmiu
kategoriach specjalnych (określonych na podstawie
nadesłanych zgłoszeń). Ponadto, wszyscy uczestnicy

otrzymają certyfikaty potwierdzające udział
w konkursie.

Nagrody główne:
Bony podarunkowe o równowartości 3 000 zł

(w kategorii EKOinnowacyjne Koło Naukowe oraz
EKOinnowacyjny Projekt Studencki) i 2 000 zł

(w kategorii Student - EKOinnowator).

Nagrody specjalne:
Bony podarunkowe o równowartości 2 000 zł

(w każdej z siedmiu kategorii specjalnych) oraz
1 000 zł (nagroda publiczności).

Nagrody dodatkowe:
Dodatkowo, w przypadku zgłoszeń wyróżniających

się wysokim poziomem naukowym, Jury
konkursowe może przekazać vouchery

umożliwiające bezpłatny udział w międzynarodowej
konferencji naukowej International Conference on

the Clean Environment and Energy Research
(CEER2022), która została zaplanowana na rok 2022.

Konkurs składa się z czterech etapów.

ETAP 1:
Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie oraz

kwalifikacja do drugiego etapu.

ETAP 2:
Cykl szkoleń online

Zakres tematyczny szkoleń obejmie następujące
zagadnienia: ochrona własności intelektualnej,

komercjalizacja rezultatów projektu, prezentacja
rezultatów projektu przez publikacje naukowe
i popularno-naukowe, prezentacja rezultatów

projektu za pośrednictwem strony internetowej
oraz aspekty środowiskowe w działalności

naukowej, badawczej i komercyjnej.
Podsumowaniem cyklu szkoleń będzie test wiedzy.

ETAP 3:
Gala Finałowa w trybie hybrydowym

Do udziału w Gali Finałowej zostanie
zakwalifikowanych nie więcej niż 15 projektów

studenckich, 15 kół naukowych oraz 15 studentów.
Każdy z finalistów będzie miał okazję

do kilkuminutowego wystąpienia, które będzie
oceniane przez Jury konkursowe.

Gala Finałowa odbędzie się w trybie hybrydowym.
Każdy z finalistów będzie mógł wskazać

preferowaną formę udziału – udział na miejscu lub
udział zdalny. Miejscem fizycznej organizacji Gali
Finałowej będzie Kopiec Kościuszki w Krakowie,
natomiast zdalne dołączenie do Gali Finałowej

będzie możliwe poprzez platformę Zoom.

ETAP 4:
Wydanie pamiątkowego albumu

W albumie zostaną zaprezentowane opisy
projektów i kół naukowych, a także sylwetki

studentów biorących udział w konkursie.

EKOinnowacyjne Koło Naukowe

EKOinnowacyjny Projekt Studencki

Student EKOinnowator

1 września – 15 listopada 2021
Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie oraz

przesyłanie potwierdzeń rejestracji

2 listopada – 30 listopada 2021
Szkolenia online

1 grudnia 2021
Test online z zakresu tematyki szkoleń

3 grudnia 2021
Publikacja listy uczestników zakwalifikowanych

do etapu trzeciego (finalistów)

10 grudnia 2021
Gala finałowa

15 grudnia 2021
Wydanie pamiątkowego albumu
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