CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
w Brwinowie
Oddział w Warszawie

R E G U L A M I N
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

Moje własne innowacje

Warszawa 2021 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Konkurs organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§1
Cele Konkursu
1.

Aktywizacja rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do dzielenia się
pomysłami i dobrymi praktykami dotyczącymi wprowadzania usprawnień we własnych
gospodarstwach rolnych;

2.

Identyfikacja „rolników innowatorów”, którzy w przyszłości mogą być partnerami
projektów realizowanych przez Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich (SIR) lub członkami Grup Operacyjnych EPI, a także tworzenie sieci kontaktów
pomiędzy rolnikami i przedstawicielami doradztwa rolniczego;

3.

Promowanie „małych innowacji”, które mogą mieć znaczenie zwłaszcza w czasie
epidemii i kryzysu – pokazanie innym, że małym kosztem można samemu wdrożyć
innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę lub zarządzanie gospodarstwem
rolnym.
§2
Organizator Konkursu

1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie z siedzibą
w Warszawie (00-930) przy ul. Wspólnej 30, zwany dalej w treści Regulaminu „CDR
O/Warszawa” lub „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Kategorie i kryteria oceny Konkursu
1.

W ramach Konkursu przewidziane są trzy kategorie:
1) Maszyny i urządzenia. W ramach kategorii zgłaszane mogą być m.in.: maszyny
i urządzenia wykorzystywane w gospodarstwach rolnych zaprojektowane
i wykonane od podstaw, bądź znacznie zmodyfikowane maszyny i urządzenia
dostępne na rynku (np. prototypy maszyn i urządzeń, linie pilotażowe, znacznie
udoskonalone maszyny i urządzenia do prac polowych).
2) OZE, racjonalne gospodarowanie zasobami wody, gospodarka o obiegu
zamkniętym.
W ramach kategorii zgłoszone mogą być m.in.:
a) urządzenia wykonane od podstaw, bądź znacznie zmodyfikowane, które
wykorzystują odnawialne źródła energii;
b) własnego projektu lub zmodyfikowane systemy nawadniające oraz rozwiązania
służące retencjonowaniu wody;
c) rozwiązania własne służące zagospodarowywaniu odpadów, co prowadzi
do zmniejszenia zużycia surowców i materiałów wykorzystywanych
w gospodarstwie.

3) Zarządzanie i organizacja gospodarstw rolnych. W ramach kategorii zgłaszane
mogą być m.in.:
a) nowatorskie, nie występujące na szeroką skalę rozwiązania służące
dywersyfikacji dochodów (np. uprawa roślin lub hodowla zwierząt - gatunków
lub odmian i ras niewystępujących na szeroką skalę w Polsce, przetwórstwo
surowców pochodzenia rolniczego, działania marketingowe);
b) procesy / organizacja pracy służące ochronie środowiska (np. rozwiązania
mające wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zachowanie
bioróżnorodności);
c) rozwiązania wskazujące na nowatorskie podejście do zbierania, przetwarzania
i wykorzystywania informacji zebranych w gospodarstwie;
d) własnego projektu bądź znacznie udoskonalone narzędzia informatyczne, które
przyczyniły się do lepszego zarządzania gospodarstwem (np. programy,
aplikacje, arkusze kalkulacyjne).
2. Przykłady innowacyjnych rozwiązań wskazane w poszczególnych kategoriach w ust. 1
są jedynie poglądowe, nie ograniczają katalogu rozwiązań możliwych do zgłoszenia,
który nie jest zamknięty.
3. Kryteria oceny w ramach każdej z kategorii:
a) stopień odpowiedzi na potrzeby gospodarstw rolnych prowadzących typ produkcji
pozwalającej na wprowadzenie zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania – punkty:
od 0 do 5 (gdzie 0 - brak przewidywanego zainteresowania, a 5 - przewidywane
bardzo wysokie zainteresowanie);
b) zakres występowania analogicznego innowacyjnego rozwiązania – punkty: od 0
do 5 (gdzie 0 - analogiczne innowacyjne rozwiązanie stosowane na terytorium RP
i zgłoszone rozwiązanie nie wymagało adaptacji do nowych warunków, a 5 zgłoszone innowacyjne rozwiązanie dotychczas niestosowane na terytorium RP);
c) możliwość zaadaptowania zgłoszonej innowacji w innych gospodarstwach –
punkty: od 0 do 5 (gdzie 0 - brak możliwości adaptacji, a 5 - możliwa adaptacja
w gospodarstwach o różnym typie produkcji i różnych warunkach np. glebowoklimatycznych);
d) koszt wprowadzenia / wytworzenia zgłoszonej innowacji – punkty: od 0 do 5 (gdzie
0 - wysoki koszt, na który mogą sobie pozwolić tylko duże, wyspecjalizowane
gospodarstwa, a 5 - niski koszt, możliwy do poniesienia przez najmniejsze
gospodarstwa);
e) efektywność zgłoszonej innowacji, tj. wpływ na: zmniejszenie kosztów
prowadzonej działalności, zmniejszenie nakładu pracy, wzrost dochodów – punkty:
od 0 do 5 (gdzie 0 - brak efektywności innowacji, a 5 - wysoka efektywność);
f) przyczynienie się zgłoszonej innowacji do ochrony środowiska i łagodzenia zmian
klimatu – punkty: od 0 do 5 (gdzie 0 - brak wpływu na ochronę środowiska
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i łagodzenie zmian klimatu, a 5 - potencjalnie bardzo duży wpływ na ochronę
środowiska i łagodzenie zmian klimatu).
4. Przesłane zgłoszenia będą oceniane w danej kategorii pod warunkiem, że w ramach
niej wpłynie co najmniej 5 zgłoszeń.
5. Organizator przewiduje możliwość łączenia ze sobą poszczególnych kategorii.
W przypadku, gdy w ramach którejkolwiek z kategorii wpłynie mniej niż 5 zgłoszeń,
będzie ona połączona z inną kategorią – o jej wyborze zdecyduje Komisja Konkursowa.
6. W przypadku, gdy do dwóch lub trzech kategorii wpłynie po mniej niż 5 zgłoszeń,
wówczas wszystkie kategorie zostaną połączone w jedną, z zastrzeżeniem,
że minimalna liczba zgłoszeń do konkursu w ramach wszystkich kategorii wyniesie 5.
7. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, że przesłane zgłoszenie wpisuje się
w inną kategorię, niż ta wskazana przez Uczestnika, wówczas zgłoszenie zostanie
zakwalifikowane do kategorii wskazanej przez Komisję Konkursową.
§4
Uczestnicy Konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne
na terytorium RP, właścicieli i/lub współwłaścicieli takich gospodarstw rolnych, jak również
dla domowników tych gospodarstw. Zgłaszający w dniu złożenia formularza
zgłoszeniowego do Konkursu musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do
czynności prawnych.
§5
Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie może brać udział każda osoba wymieniona w § 4, która złoży wypełnioną
elektronicznie Kartę Zgłoszenia, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Dopuszczalne formy i termin złożenia / przesłania Karty Zgłoszenia określone
są odpowiednio w § 5 ust. 11 oraz § 8 ust. 2, zwana dalej „Uczestnikiem”.
2. Do Karty Zgłoszenia należy obligatoryjnie dołączyć jej edytowalną wersję, fotografie
i/lub krótki amatorski film, dokumentujące / opisujące przedsięwzięcie podlegające
ocenie Komisji Konkursowej, na następującym nośniku danych: płyta CD lub DVD lub
przenośna pamięć USB. W przypadku przesyłania Karty Zgłoszenia z załącznikami
za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwe jest przesłanie linku umożliwiającego
pobranie plików, stanowiących załączniki do Karty Zgłoszenia. Zgłoszenia bez
załączonych fotografii i/lub filmu nie będą rozpatrywane.
3. Innowacyjne rozwiązanie pochodzące z danego gospodarstwa rolnego może zostać
zgłoszone do Konkursu tylko raz, tj. zgłoszenie tego samego rozwiązania przez kilku
Uczestników skutkować będzie odrzuceniem wszystkich Kart Zgłoszeń.
4. W przypadku chęci zgłoszenia kilku innowacyjnych rozwiązań przez Uczestnika
Konkursu
dla każdego rozwiązania należy wypełnić osobną Kartę Zgłoszenia.
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5. Wszystkie zgłoszone rozwiązania muszą mieć charakter innowacyjny, tj. być
niedostępne na rynku bądź stanowić rozwiązania obejmujące znaczne udoskonalenia
dostępnych obecnie. Rozwiązanie nie posiadające w opinii Komisji Konkursowej
charakteru innowacyjnego zostanie odrzucone.
6. Wszystkie zgłoszone rozwiązania muszą mieć charakter autorski – ocenie będą
podlegały wyłącznie pomysły własne. Zgłoszenie, które w opinii Komisji Konkursowej
nie będzie spełniało przedmiotowego warunku, zostanie odrzucone.
7. Zgłaszane rozwiązania na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób
trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie
przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie
uznawanych za wulgarne bądź obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym
również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce
rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione
prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń konkursowych zawierających
treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, przekręcone, złej
jakości, ze znakami wodnymi i reklamowe.
9. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
10. Zgłoszenia konkursowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, a także
zgłoszenia, które wpłynęły po terminie wskazanym w § 8 ust. 2, nie będą brały udziału
w Konkursie (nie będą rozpatrywane).
11. Formy zgłoszenia:
a) pisemnie – wypełnioną elektronicznie, wydrukowaną i czytelnie podpisaną Kartę
Zgłoszenia wraz z załącznikami zapisanymi na określonym w ust. 2 nośniku danych,
należy przesłać na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Warszawie
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs Moje własne innowacje”
b) osobiście – wypełnioną elektronicznie, wydrukowaną i czytelnie podpisaną Kartę
Zgłoszenia wraz z załącznikami zapisanymi na określonym w ust. 2 nośniku danych
należy złożyć w:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Warszawie
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
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Pokój nr 560 (Sekretariat CDR O/Warszawa)1
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Moje własne innowacje”
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej – wypełnioną elektronicznie i podpisaną
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami,
należy przesłać na adres mailowy warszawa@cdr.gov.pl z dopiskiem w temacie
maila: Zgłoszenie na „Konkurs Moje własne innowacje”.
12. Przesłanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne
zamieszczenie informacji o zgłoszonym rozwiązaniu w bazie danych pn. „Innowacyjne
rozwiązania”, dostępnej poprzez stronę internetową www.sir.cdr.gov.pl, jak również
umieszczania ich w publikacjach, artykułach, prezentacjach multimedialnych,
na stronach internetowych www.cdr.gov.pl, www.sir.cdr.gov.pl, www.ksow.pl, a także
na profilach SIR w mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube.
13. Przesłanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne
rozpowszechnianie wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach i/lub filmach
przesłanych przez Uczestnika Konkursu, na potrzeby umieszczenia ich w publikacjach,
artykułach, prezentacjach multimedialnych, na stronach internetowych
www.cdr.gov.pl, www.sir.cdr.gov.pl, www.ksow.pl, a także na profilach SIR w mediach
społecznościowych oraz na kanale YouTube.
14. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz poprzez przesłanie Karty
Zgłoszenia, oświadcza, iż:
a) Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
do nadesłanych fotografii i filmów, opisów oraz rozwiązań, które są przejawem jego
własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze, oraz że są one wolne
od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich;
b) posiada wszelkie niezbędne, nieodwołalne zgody osób uwidocznionych
na fotografiach i/lub filmach, na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności
na ich wykorzystanie przez Organizatora w związku z organizowanym Konkursem
oraz na ich publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków
w zakresie określonym w niniejszym Regulaminem;
c) udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku
i jego publiczne rozpowszechnianie, w szczególności w prasie, materiałach
promocyjnych i reklamowych, itp.;
d) zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób
trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr
osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez
Organizatora z tych praw, w przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń
Uczestnika okazało się nieprawdziwe;

W przypadku braku możliwości złożenia Zgłoszenia w sekretariacie CDR O/Warszawa, dopuszcza się
pozostawienie przedmiotowego zgłoszenia w recepcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (główne wejście od
ul. Wspólnej).
1

5

e) udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wielokrotne
(nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie
w całości jak i z dowolnie wybranych fragmentów z jego Zgłoszenia konkursowego
(fotografii, filmów, opisów rozwiązań) przez Organizatora, jak również przez
podmioty upoważnione przez Organizatora na wszystkich znanych polach
eksploatacji, a w szczególności:
i. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym
fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
ii. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich rodzajach
wydań, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia
liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo
do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym
na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w
inny sposób;
iii. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów
dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie
komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami
i w dowolnej formie;
iv. wykorzystywanie do celów informacji i promocji, w tym reklamy, oznaczenia
lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie
i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie
audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu;
nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy
pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie
za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących
do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym
powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie,
odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu,
po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
v. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym,
cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej w szczególności za pośrednictwem
internetu;
vi. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii;
g) udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia
na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach
konieczne
lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie
wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki,
adaptowania części lub całości, w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form
(zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem
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do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie,
slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz
z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu
udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji
w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej;
h) wyraża zgodę aby jego Zgłoszenie konkursowe było wykorzystywane stosownie
do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego
i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji,
poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów
i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek
w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
15. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym
Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa
w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia
Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału
w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot
otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika
odszkodowania na zasadach ogólnych.
16. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika o których mowa
w niniejszym Regulaminie, okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym
osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną
i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym
faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa
powyżej, Uczestnik taki podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest
do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
17. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną
wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność
za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony
pokrzywdzonej.
§6
Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła Komisję
Konkursową, której skład zostanie określony odrębnym Zarządzeniem Dyrektora
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddziału w Warszawie. Wszelkie
wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Przewodniczący Komisji.
2. Zadaniem Komisji jest:
a) formalna weryfikacja nadesłanych projektów,
b) ocena merytoryczna nadesłanych projektów wg kryteriów oceny,
c) wyłonienie Laureatów oraz Wyróżnionych.
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3. Na podstawie przydzielonych ocen Komisja dokonuje wyboru Laureatów
i Wyróżnionych w Konkursie. W przypadku równowagi ocen, głos Przewodniczącego
jest decydujący.
4. Komisja może nie przyznać żadnej nagrody lub wyróżnienia w danej kategorii
tematycznej.
5. Decyzje Komisji są wiążące i ostateczne.
6. Kwestie dotyczące zgłoszeń konkursowych nieuregulowane niniejszym Regulaminem
będą podlegały rozstrzygnięciu przez Komisję Konkursową.
§7
Nagrody
1. W ramach każdej z kategorii Konkursu przewiduje się nagrody i wyróżnienia pieniężne
w następujących wysokościach:
a) miejsce I – 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy),
b) miejsce II – 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy),
c) miejsce III – 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące),
d) wyróżnienie – 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) - maksymalna liczba
wyróżnień: 3 w każdej z kategorii.
2. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Komisja Konkursowa.
3. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane za zgłoszenia, które otrzymały minimum
10 punktów.
4. Wyróżnienia nie są obligatoryjne, o ich przyznaniu decyduje Komisja Konkursowa.
5. Od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie nagród nie przysługuje prawo odwołania.
6. Organizator Konkursu przewiduje możliwość przyznania jednej dodatkowej nagrody
w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) w wyniku głosowania
publiczności, które zakończy się nie później niż 15 października 2021 r. W tym etapie
konkursu wezmą udział wszystkie zwycięskie oraz wyróżnione zgłoszenia. Informacje
o ewentualnej organizacji tego etapu konkursu zostaną zamieszczone m.in. na stronie
internetowej www.sir.cdr.gov.pl, a także na profilach SIR w mediach
społecznościowych.
7. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez laureatów Konkursu (forma pisemna z własnoręcznym podpisem lub
elektronicznie
z wymogiem podpisu kwalifikowalnego), w terminie 14 dni od daty wpływu
tej informacji do CDR O/Warszawa, z zastrzeżeniem, że wypłaty nie będą realizowane
po 15 listopada 2021 r. Pisemna informacja, o której wyżej mowa, przekazana przez
Laureata / Wyróżnionego prócz numeru rachunku bankowego będzie musiała zawierać
nazwę banku, w którym rachunek jest prowadzony oraz dokładne dane adresowe
Laureata / Wyróżnionego.
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8. W przypadku podania przez Laureata / Wyróżnionego błędnych danych
uniemożliwiających przekazanie Nagrody, pozostanie ona w dyspozycji Organizatora.
9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje będące skutkiem
błędnych danych przekazanych przez Laureata / Wyróżnionego.
10. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi,
w szczególności od wysokości nagród brutto i wysokości wyróżnień brutto przyznanych
Laureatom / Wyróżnionym, będącemu osobą fizyczną, zostanie naliczony
i odprowadzony przez Organizatora należny podatek dochodowy w formie ryczałtu,
na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).
§8
Czas trwania konkursu
1. Konkurs ma charakter jednorazowy z możliwością przekształcenia go w cykliczny.
2. Zgłoszenia konkursowe należy złożyć w terminie od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30
czerwca 2021 r., przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu Karty Zgłoszenia
wraz z załącznikami do CDR O/Warszawa.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 roku.
§9
Dane osobowe
Przystępując do Konkursu Uczestnik będący osobą fizyczną, podaje swoje dane
osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail) niezbędne
w celu prawidłowej realizacji Konkursu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich
przetwarzanie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99,
05-840 Brwinów („Administrator”), w celach związanych z realizacją Konkursu,
przyznaniem i odbiorem nagród oraz wyróżnień. Dane osobowe takie jak: imię
i nazwisko oraz miejsce wprowadzenia innowacyjnego rozwiązania (miejscowość)
mogą być wykorzystywane również do: zamieszczenia w bazie danych
pn. „Innowacyjne rozwiązania”, dostępnej poprzez stronę internetową
www.sir.cdr.gov.pl, umieszczania ich w publikacjach, artykułach, prezentacjach
multimedialnych, na stronach internetowych www.cdr.gov.pl, www.sir.cdr.gov.pl,
www.ksow.pl, a także na profilach SIR w mediach społecznościowych oraz kanale
YouTube.
§ 10
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Organizator informuje,
że:
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1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Brwinowie pod adresem: 05-840 Brwinów,
ul. Pszczelińska 99 (zwanego dalej CDR).
2) W CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Uczestnik
może skontaktować się w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych
osobowych pod adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany w pkt. 1.
3) CDR będący administratorem będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników
Konkursu w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji
informacji o laureatach Konkursu oraz przedstawienia innowacji na stronie
internetowej www.sir.cdr.gov.pl, umieszczania ich w publikacjach, artykułach,
prezentacjach multimedialnych, na stronach internetowych www.cdr.gov.pl,
www.sir.cdr.gov.pl, www.ksow.pl, a także na profilach SIR w mediach
społecznościowych oraz kanale YouTube – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu osiągnięcia
celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa,
w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony
w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych CDR w zakresie archiwizacji
dokumentów.
5) Zgodnie z RODO, Uczestnikom Konkursu przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Państwa dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania)
Państwa danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, w sytuacji,
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO;
f) Uczestnicy Konkursu mogą skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień
kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazanym
w pkt. 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia
udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagrody / wyróżnienia.
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7) Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania zgodnie z art. 22 RODO.
§ 11
Postanowienia końcowe:
1. W przypadku, gdy do CDR O/Warszawa wpłynie mniej niż 5 zgłoszeń, Konkurs
zostanie odwołany.
2. Organizator Konkursu nie przewiduje wezwań do uzupełnień Karty Zgłoszenia
w części II.3 – II.10. Komisja Konkursowa przyzna punkty na podstawie informacji
zawartych w Karcie oraz załącznikach.
3. Organizator Konkursu przewiduje możliwość wizytowania gospodarstwa i/lub
obiektu, w którym zostało wprowadzone zgłoszone innowacyjne rozwiązanie, przez
członków Komisji Konkursowej lub pracowników jednostek doradztwa rolniczego,
celem zweryfikowania dokonanego zgłoszenia.
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza przyjęcie zasad określonych w Regulaminie
Konkursu i oznacza przyjęcie zobowiązań z niego wynikających.
5. Regulamin Konkursu, Karta Zgłoszenia oraz inne informacje na temat Konkursu
w tym m.in. wykaz zgłoszonych innowacyjnych rozwiązań, wykaz laureatów
i wyróżnionych, zamieszczone będą na stronie internetowej www.sir.cdr.gov.pl,
a także na profilach SIR w mediach społecznościowych.
6. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela pracownik Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie pod numerem telefonu: 797 489 155.
7. Organizator przewiduje organizację wydarzenia, na którym nastąpi podsumowanie
Konkursu z udziałem Laureatów i Wyróżnionych. Jednocześnie Organizator zastrzega
możliwość odwołania tego wydarzenia w związku z epidemią COVID-19.
8. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu ma obowiązek zapoznania się
z niniejszym Regulaminem.
9. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym
Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
10. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile zmiana nie ujmuje praw
nabytych Uczestników. Zmiana Regulaminu następuje poprzez opublikowanie nowej
treści Regulaminu wraz z poinformowaniem Uczestników o dokonanych zmianach.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2021 r.

Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Warszawie w dniu 14 maja 2021 r.
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