www.gkpge.pl/innowacje

Regulamin Programu „Innowacje GK PGE”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program „Innowacje GK PGE” („Program”) jest organizowany przez PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie („Organizator”).
2. Wszelkie informacje na temat Programu wraz z Regulaminem dostępne są na stronie
internetowej Programu – http://www.gkpge.pl/innowacje
§ 2. CEL I ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU
1. Przewodnią ideą Programu jest promowanie inicjatyw o charakterze innowacyjnym
w dziedzinie energetyki w społeczeństwie i gospodarce.
2. Celem Programu jest kreowanie, identyfikowanie, promowanie oraz komercjalizacja rozwiązań
o charakterze innowacyjnym („Innowacja”) w dziedzinie szeroko pojętej energetyki.
3. Uczestnik zgłasza Innowację za pośrednictwem strony internetowej.
4. Program składa się z następujących etapów:
1) ETAP I – wstępna analiza i ocena zgłaszanej Innowacji na podstawie informacji zawartych
w „Formularzu Zgłoszenia Innowacji” oraz na podstawie dodatkowych materiałów
stanowiących załączniki do „Formularza Zgłoszenia Innowacji”;
2) ETAP II – wstępna analiza i ocena zgłaszanej Innowacji, również na podstawie dodatkowych
materiałów dostarczonych przez Uczestnika na prośbę Organizatora i/lub wyjaśnień
złożonych
przez
Uczestnika
w
trakcie
bezpośredniego
spotkania
z Organizatorem oraz w oparciu o wewnętrzne działania dotyczące oceny potencjału
rynkowego, możliwości finansowania oraz analizy porównawczej w odniesieniu do
istniejących rozwiązań;
3) ETAP III – ostateczna, merytoryczna analiza i ocena zgłoszonej Innowacji dokonywana
przez Organizatora oraz podjęcie decyzji o skierowaniu Innowacji na ścieżkę rozwoju
i uruchomienia na skalę przemysłową.
§ 3. UCZESTNICY PROGRAMU
1. Program ma charakter otwarty.
2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, osoba prawna, placówka naukowobadawcza, uczelnia wyższa lub inna instytucja, mająca stałe miejsce zamieszkania, posiadająca
zarejestrowaną siedzibę lub prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski lub poza jej
terytorium.
3. Uczestnik musi posiadać prawa własności intelektualnej do zgłaszanej Innowacji lub mieć
zgodę właściciela praw do zgłoszenia Innowacji do Programu.
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§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Osoby zainteresowane udziałem w Programie stają się jego uczestnikami poprzez złożenie
zgłoszenia do Programu („Uczestnik”).
2. Warunkiem złożenia zgłoszenia i przystąpienia do Programu przez Uczestnika jest akceptacja
postanowień niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie i przesłanie Organizatorowi
„Formularza Zgłoszenia Innowacji” dostępnego na http://www.gkpge.pl/innowacje/zglosinnowacje („Formularz Zgłoszenia”).
3. Organizator dopuszcza możliwość dołączenia przez Uczestnika do „Formularza Zgłoszenia
Innowacji” dodatkowych dokumentów lub materiałów.
4. Program ma charakter ciągły. Nabór zgłoszeń do Programu prowadzony jest od dnia 1 sierpnia
2014 roku. O odwołaniu Programu, warunkach i terminie zaprzestania przyjmowania naboru
zgłoszeń Organizator poinformuje na stronie Programu (http://www.gkpge.pl/innowacje).
5. Uczestnik ma prawo wycofania swojego zgłoszenia z Programu w pierwszym i drugim etapie
Programu.
6. Złożenie zgłoszenia do Programu jest bezpłatne.

§ 5. ZASADY I KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ
1. Organizator dokonując analizy oraz oceny zgłoszeń w swojej opinii kieruje się przede wszystkim
następującymi kryteriami:
1) stopień innowacyjności zgłaszanego rozwiązania;
2) cele wdrożenia Innowacji;
3) oczekiwane korzyści wynikające z wdrożenia Innowacji;
4) spodziewane koszty związane z wdrożeniem Innowacji;
5) przewidywane technologiczne, prawne i rynkowe możliwości oraz ograniczenia wdrożenia
Innowacji.
- kolejność wyżej wymienionych kryteriów nie ma charakteru wiążącego ani decydującego przy
dokonywaniu oceny zgłoszenia.
2. W pierwszym etapie Organizator dokonuje wstępnej analizy oraz oceny Innowacji na
podstawie informacji zawartych w „Formularzu Zgłoszenia Innowacji” oraz na podstawie
dodatkowych materiałów stanowiących załączniki do Formularza Zgłoszenia Innowacji” w
terminie 30 dni od daty przesłania Organizatorowi Formularza Zgłoszenia w formie
elektronicznej poprzez stronę http://www.gkpge.pl/innowacje. W terminie tym Organizator
podejmuje decyzję w sprawie skierowania Innowacji do drugiego etapu Programu. Decyzja jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Decyzja przesyłana jest Uczestnikowi drogą
elektroniczną na wskazany przez niego w Formularzu Zgłoszenia adres poczty elektronicznej.
3. W przypadku nieskierowania zgłoszenia do drugiego etapu Programu „Formularze Zgłoszenia
Innowacji” wraz z ewentualnymi załącznikami znajdujące się w posiadaniu Organizatora
podlegają zniszczeniu w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji przez Organizatora.
4. W drugim etapie Organizator dokonuje analizy oraz oceny Innowacji na podstawie
dodatkowych materiałów dostarczonych przez Uczestnika na prośbę Organizatora i/lub
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wyjaśnień złożonych przez Uczestnika w trakcie bezpośredniego spotkania oraz w oparciu
o wewnętrzne działania Organizatora dotyczące oceny potencjału rynkowego, możliwości
finansowania oraz analizy porównawczej w odniesieniu do istniejących rozwiązań w terminie
30 dni od daty doręczenia ostatniego z przekazywanych dokumentów. Celem zabezpieczenia
interesów Stron Organizator przed przekazaniem dodatkowych materiałów oraz wyjaśnień
może zawrzeć z Uczestnikiem umowę o zachowaniu poufności.
5. Drugi etap Programu kończy się wydaniem przez Organizatora decyzji o skierowaniu zgłoszenia
do trzeciego etapu lub decyzji o odstąpieniu od dalszych prac nad zgłoszeniem. Decyzja
Organizatora ma charakter ostateczny i Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania.
Decyzja przesyłana jest Uczestnikowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego w
„Formularzu Zgłoszenia Innowacji” adres poczty elektronicznej.
6. W przypadku nieskierowania zgłoszenia do trzeciego etapu Programu „Formularze Zgłoszenia
Innowacji” wraz z ewentualnymi załącznikami znajdujące się w posiadaniu Organizatora
podlegają zniszczeniu w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji przez Organizatora.
7. W trzecim etapie, po przeprowadzeniu analizy i oceny merytorycznej Innowacji, Organizator
postanawia w sprawie skierowania Innowacji na ścieżkę rozwoju i uruchomienia na skalę
przemysłową. Organizator decyduje o powyższym w zależności od potrzeb wdrożenia
Innowacji oraz złożoności koniecznych prac analitycznych nad Innowacją, w terminie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od dnia skierowania zgłoszenia do trzeciego etapu Programu. Decyzja
Organizatora w tym zakresie jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Na koniec trzeciego etapu, po wydaniu pozytywnej decyzji odnośnie skierowania Innowacji na
ścieżkę rozwoju i uruchomienia na skalę przemysłową, Organizator przedstawia Uczestnikowi
możliwe warunki nawiązania współpracy przy wdrażaniu i komercjalizacji Innowacji na
zasadach opisanych w § 6.
9. W przypadku nieskierowania zgłoszenia do trzeciego etapu Programu lub nieskierowania
Innowacji na ścieżkę rozwoju i uruchomienia na skalę przemysłową Formularz Zgłoszenia
Innowacji oraz wszelkie przekazane Organizatorowi przez Uczestnika informacje poufne
podlegają zwrotowi lub zniszczeniu w terminie 14 dni od daty podjęcia właściwej decyzji przez
Organizatora.
10. Organizator może prosić Uczestnika o dodatkowe wyjaśnienia zarówno w formie ustnej jak
i pisemnej, a także rezerwuje prawo do wizyty w miejscu lokalizacji Innowacji.
§ 6.WARUNKI ROZWOJU I URUCHOMIENIA NA SKALĘ PRZEMYSŁOWĄ INNOWACJI
1. Po wydaniu przez Organizatora pozytywnej decyzji o skierowaniu Innowacji na ścieżkę rozwoju
i uruchomienia na skalę przemysłową Organizator zaprasza Uczestnika do negocjacji, których
celem jest określenie warunków współpracy i zawarcie umowy w zakresie warunków rozwoju
i uruchomienia Innowacji na skalę przemysłową.
2. Nieprzystąpienie przez Uczestnika do negocjacji z Organizatorem w terminie 30 dni od daty
doręczenia Uczestnikowi decyzji o skierowaniu Innowacji na ścieżkę rozwoju i uruchomienia
na skalę przemysłową jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.
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3. Przystąpienie przez Uczestnika do negocjacji z Organizatorem wyklucza możliwość
prowadzenia przez Uczestnika innych negocjacji lub kontaktów z podmiotami trzecimi, których
przedmiotem jest wdrożenie lub komercjalizacja zgłoszonej Innowacji. Przystępując do
negocjacji z Organizatorem Uczestnik zobowiązuje się do zakończenia wszelkich takich
negocjacji lub kontaktów z podmiotami trzecimi.
4. Podpisanie umowy w zakresie warunków rozwoju i uruchomienia Innowacji na skalę
przemysłową między Organizatorem lub spółką z grupy kapitałowej Organizatora
a Uczestnikiem powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji. Termin ten
może zostać wydłużony.
§ 7.POUFNOŚĆ I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazanych
przez Uczestnika w Zgłoszeniu Innowacji jak i jakichkolwiek informacji dodatkowych
pozyskanych przez Organizatora w związku z prowadzoną analizą oraz oceną zgłoszenia oraz
do nieprzekazywania takich informacji osobom trzecim. Dostęp do powyżej wymienionych
poufnych informacji będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy Organizatora i upoważnieni
pracownicy z grupy Kapitałowej Organizatora lub wewnętrzni i zewnętrzni eksperci
obsługujący Program. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje gdy
obowiązek ujawnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
żądania uprawnionego organu.
2. Wszelkie informacje pozyskane przez Organizatora od Uczestnika w związku z prowadzonym
Programem będą przez Organizatora wykorzystywane jedynie w związku z Programem.
3. Złożenie zgłoszenia do udziału w Programie jak również udział we wszystkich etapach
Programu nie powodują przejścia własności Innowacji na rzecz Organizatora. Uczestnik
powinien posiadać prawa własności intelektualnej lub zgodę właściciela własności
intelektualnej na udział w Programie.
§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)
informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do celów nawiązania współpracy w zakresie zgłoszonych innowacji dla etapu II i III
Programu Innowacji oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w celu wzięcia udziału w Programie „Innowacje w GK PGE”- dla etapu I Programu Innowacji.
3. Pełna treść informacji i zasadach przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu oraz jest dostępna na stronie www.gkpge.pl/Innowacje w momencie
wypełniania przez uczestnika „Formularza Zgłoszenia Innowacji”.
str. 4

www.gkpge.pl/innowacje
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4. Udział Uczestnika w programie nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania Organizatora do
zawarcia umowy w zakresie warunków rozwoju i uruchomienia Innowacji Uczestnika czy też
prowadzenia jakiegokolwiek wspólnego przedsięwzięcia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, jak również
za decyzje podejmowane przez osoby trzecie związane z Programem, w szczególności związane
z jego przebiegiem lub wynikami.
6. Niniejszy wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Wszelkie zmiany
Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Programu.
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