Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Malczewskiego 24
26-600 Radom

REGULAMIN KONKURSU „FABRYKA PRZYSZŁOŚCI”
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§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem
Konkursu
„Fabryka
Przyszłości”,
zwanego
dalej
„Konkursem”,
jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu przy ul. Malczewskiego 24,
26-600 Radom, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
pod nr 0000784300, REGON: 383266132, NIP: 7962990469, zwana dalej „Fundacją”
lub „Organizatorem”.
Celem Konkursu jest:
a) wskazanie i promocja dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej oraz wdrażania
innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce;
b) inspirowanie i wsparcie polskich fabryk na drodze do Przemysłu 4.0;
c) wsparcie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.
Konkurs prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którym Fundacja
jest związana od dnia jego opublikowania. Uczestnicy Konkursu są związani postanowieniami
Regulaminu od dnia złożenia wniosku aplikacyjnego.
Złożenie Wniosku Aplikacyjnego przez Uczestnika oznacza akceptację postanowień Regulaminu
oraz oświadczenie o związaniu jego postanowieniami.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Fundacja nie zwraca kosztów wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności takich jak
przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

§ 2.
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Wniosku Aplikacyjnym – należy przez to rozumieć dokument przygotowany przez
Organizatora, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który należy
wypełnić prawdziwymi danymi oraz złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie
internetowej udostępnionej przez Organizatora;
b) Uczestniku – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę (osoba fizyczna, osoba prawna,
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mająca zdolność prawną),
który złożył Wniosek Aplikacyjny;
c) Kategoriach Konkursowych – należy przez to rozumieć obszary transformacji cyfrowej
zgodnie z metodą Advanced Manufacturing (ADMA) to jest:
1) Zaawansowane Technologie Produkcyjne;
2) Fabryka Cyfrowa;
3) Fabryka Ekologiczna;
4) Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta;
5) Organizacja skupiona na człowieku;
6) Inteligentna produkcja;
7) Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości.
d) Panelu Oceny Merytorycznej – należy przez to rozumieć zespół złożony z ekspertów
powołanych przez Organizatora zajmujący się weryfikacją merytoryczną Wniosków
Aplikacyjnych oraz oceną Uczestników i rekomendujący przyznanie nagród Uczestnikom;
e) Radzie Programowej – należy przez to rozumieć zespół złożony z ekspertów powołanych
przez Organizatora zajmujący się oceną Uczestników i przyznaniem im nagród.
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§ 3.
PRAWO UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Konkursu mogą być przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność
produkcyjną.
2. Przez działalność produkcyjną rozumie się wytwarzanie / przetwarzanie / wydobycie
z wykorzystaniem osiągnięć techniki, w wyniku których otrzymywane są gotowe produkty.
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§ 4.
SKŁADANIE WNIOSÓW APLIKACYJNYCH
Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Konkursie, zobowiązani są do złożenia Wniosku
Aplikacyjnego.
Wzór wniosku aplikacyjnego dostępny jest pod adresem:
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/fabryka-przyszlosci/.
Wnioski Aplikacyjne składane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie internetowej Organizatora https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/fabryka-przyszlosci/
przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika.
Termin składania Wniosków Aplikacyjnych upływa 30 września 2022 roku o godzinie 23:59.
Fundacja może przedłużyć termin składania wniosków aplikacyjnych, o czym poinformuje
na stronie https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/fabryka-przyszlosci/.
§ 5.
HARMONOGRAM KONKURSU
Harmonogram Konkursu obejmuje następujące etapy:
a) Etap I - przesyłanie Wniosków Aplikacyjnych;
b) Etap II - ocena formalna przesłanych Wniosków Aplikacyjnych przez Organizatora pod kątem
zgodności z wytycznymi formalnymi;
c) Etap III – ocena merytoryczna przez Panel Oceny Merytorycznej oraz wyłonienie listy
skróconej kandydatów do kolejnego etapu;
d) Etap IV – wizyty ewaluacyjne (Zespół Fundacji oraz Eksperci zewnętrzni);
e) Etap V – ocena merytoryczna przez Panel Oceny Merytorycznej oraz przekazanie
rekomendacji dla Rady Programowej Konkursu;
f) Etap VI – ocena Rady Programowej i wyłonienie Laureatów.
Na etapie formalnym zweryfikowane zostanie, czy podmiot składający wniosek jest Uczestnikiem
w rozumieniu § 3 ust. 1 oraz kompletność Wniosku Aplikacyjnego i poprawność.
W wypadku niekompletności lub niejasności Wniosku Aplikacyjnego, Fundacja wezwie Uczestnika
do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie we wskazanym terminie pod rygorem
odrzucenia Wniosku Aplikacyjnego.
Ocena Wniosków Aplikacyjnych przeprowadzona zostanie na podstawie treści wniosków oraz
załączonych do nich dokumentów, a także na podstawie wizyty ewaluacyjnej.
Wizyta ewaluacyjna zostanie przeprowadzona w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem,
lecz nie później niż do dnia wskazanego w Ogłoszeniu o Konkursie. Uchylanie się przez Uczestnika
od przeprowadzenia wizyty ewaluacyjnej skutkować będzie odrzuceniem jego Wniosku
Aplikacyjnego.

§ 6.
OCENA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH
1. Ocena wniosków aplikacyjnych obejmuje:
a) Ocenę formalną - kompletności wniosku aplikacyjnego.
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b) Panel Oceny Merytorycznej - ocena części merytorycznej wniosków aplikacyjnych opisującej
poziom zaawansowania fabryki w ramach przyjętych kryteriów oceny.
c) Wizyty ewaluacyjne w fabrykach.
Uczestnik może przesłać Wniosek Aplikacyjny w minimum jednej, a maksymalnie siedmiu
Kategoriach Konkursowych.
Warunkiem uzyskania Tytułu Fabryka Przyszłości jest:
a) złożenie Wniosku Aplikacyjnego obejmującego siedem KategoriI Konkursowych;
b) przesłanie kompletnego Wniosku Aplikacyjnego obejmującego opis poziomu zaawansowania
fabryki we wszystkich siedmiu Kategoriach Konkursowych;
c) uzyskanie pozytywnej oceny Panelu Oceny Merytorycznej i rekomendacji do realizacji wizyty
ewaluacyjnej w fabryce;
d) uzyskanie oceny minimim „4” we wszystkich siedmiu Kategoriach Konkursowych w ramach
wizyty ewaluacyjnej.
Warunkiem uzyskania Wyróżnienia w Konkursie jest:
a) przesłanie kompletnego Wniosku Aplikacyjnego obejmującego opis poziomu zaawansowania
fabryki w wybranych Kategoriach Konkursowych;
b) uzyskanie pozytywnej oceny Panelu Oceny Merytorycznej i rekomendacji do realizacji wizyty
ewaluacyjnej w fabryce;
c) uzyskanie oceny minimim „4” w zgłaszanej Kategorii Konkursowej w ramach wizyty
ewaluacyjnej;
Ocen dokonuje się w skali od 1 do 5.
Wyróżnienie może zostać przyznane w co najmniej jednej, a maksymalnie w sześciu Kategoriach
Konkursowych.
Oceny merytorycznej Wniosków Aplikacyjnych dokonuje Rada Programowa na podstawie
ustandaryzowanego kwestionariusza.
Konkurs zakończy się w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu Nagród lub decyzji o nieprzyznaniu
Nagród, bądź w dniu unieważnienia Konkursu.
Fundacja może unieważnić Konkurs na każdym etapie bez podania przyczyny.
§ 7.
RADA PROGRAMOWA
Skład Rady Programowej zostanie zamieszczony na stronie Konkursu.
Członek Rady Programowej może zrezygnować z członkostwa w Radzie w każdym czasie, składając
w tym celu stosowne oświadczenie, które należy przesłać drogą elektroniczną pod adres
fabrykaprzyszlosci@fppp.gov.pl.
Udział w pracach Rady Programowej jest dobrowolny, ma charakter społeczny oraz nieodpłatny.
Z danego głosowania jest wykluczony członek Rady Programowej, który jest powiązany
z Uczestnikiem lub w stosunku do którego występują wątpliwości co do jego bezstronności.
Powiązanie występuje w szczególności w sytuacjach, w których członek Rady Programowej:
a) jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego w przedsiębiorstwie Uczestnika
lub jest osobą uprawnioną do reprezentacji Uczestnika będącego przedsiębiorcą
nieposiadającym osobowości prawnej;
b) jest zatrudniony u Uczestnika na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy
o świadczenie usług lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej,
c) ma wpływ na obsadzanie składu organu zarządzającego Uczestnika. O wykluczeniu członka
Rady Programowej z danego głosowania decyduje Organizator.
W przypadku, w którym w danym głosowaniu brał udział członek Rady Programowej, który
powinien zostać wykluczony z głosowania, jego głos nie jest brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu.
O przesłankach mogących powodować wykluczenie od głosowania członka Rady Programowej
członkowie Rady Programowej są zobowiązani poinformować Organizatora.
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§ 8.
NAGRODY
Nagrodą w Konkursie, zwaną dalej „Nagrodą” jest przyznanie:
a) Tytułu Fabryki Przyszłości;
b) Wyróżnienia w jednej z Kategorii Konkursowych.
Nagroda przyznawana jest indywidualnym zakładom produkcyjnym (fabrykom).
Ocena opiera się na określeniu poziomu dojrzałości fabryk w siedmiu obszarach transformacji
i odpowiadających im Kategoriach Konkursowych.
Przyznanie Nagrody nie wiąże się z jakąkolwiek gratyfikacją finansową i nie powoduje powstania
po stronie Uczestnika jakichkolwiek roszczeń finansowych względem Organizatora.
Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda będzie uprawniony do informowania dowolnymi
kanałami, w szczególności za pomocą social media, o tym fakcie wraz ze wskazaniem nazwy i logo
Fundacji jako organizatora Konkursu, w ramach którego przyznana została Nagroda. Używanie
nazwy i logo Fundacji odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Organizatora.
Nagrodzony Uczestnik będzie w szczególności uprawniony do:
a) Oznakowania nagrodzonego zakładu produkcyjnego w przypadku uzyskania Tytułu Fabryki
Przyszłości;
b) Umieszczenia obok nazwy i logo firmy logo Konkursu wraz z informacją o przyznanej Nagrodzie
lub Wyróżnieniu we wszystkich materiałach promocyjnych oraz w kampaniach reklamowych;
c) Promocji na łamach magazynu „Przemysł Przyszłości” wydawanego przez Fundację;
d) Promocji podczas debat i konferencji organizowanych przez Fundację.
Fundacja poinformuje Uczestników o wynikach oceny ich wniosków aplikacyjnych
oraz o przyznaniu nagród w terminie nieprzekraczającym 14 dni po zakończeniu oceny
przez Radę Programową.
§ 9.
DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych osób, których dane zostały udostępnione i są przetwarzane
w związku z Konkursem jest Organizator.
Dane osobowe podane we Wniosku Aplikacyjnym lub później w trakcie trwania Konkursu, będą
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach rozliczalności
wymaganej przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie
i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenia oraz zapobieganie roszczeniom. Prawnie
uzasadnionym interesem Organizatora jest także realizacja zasady rozliczalności, jak również
prowadzenie działalności marketingowej skierowanej do Uczestników.
Sposób przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest dostępny na jego stronie
Internetowej pod adresem https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/polityka-prywatnosci/
Osoba zgłaszająca poprzez przesłanie Wniosku Aplikacyjnego oświadcza, że posiada podstawę
prawną do udostępnienia danych osobowych, które są zawarte we Wniosku Aplikcyjnym,
Organizatorowi. Organizator ma prawo żądać od osoby zgłaszającej potwierdzenia posiadania
podstawy prawnej do udostępnienia wraz ze złożeniem stosownych wyjaśnień.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Fundacja może zmienić Regulamin poprzez zamieszczenie zawiadomienia o dokonanej zmianie
na swojej stronie internetowej i publikację nowej treści Regulaminu.
2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
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3. Uczestnik, którego wniosek aplikacyjny został odrzucony, traktowany będzie tak jakby nie złożył
wniosku aplikacyjnego.
4. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwym miejscowo dla siedziby
Fundacji.
5. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej dla Uczestników wykładni postanowień
Regulaminu.
6. Od decyzji podejmowanych przez Organizatora w trakcie Konkursu nie przysługuje odwołanie.
7. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora informacji o przeprowadzonych
wdrożeniach, których dotyczy udział w Konkursie, w tym na podawanie nazwy i marki Uczestnika.
8. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na przeprowadzenie dnia otwartego lub wizyty studyjnej
w nagrodzonym zakładzie produkcyjnym. Szczegóły dnia otwartego lub wizyty studyjnej zostaną
odrębnie uzgodnione z Organizatorem.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje ujawnione we Wnioskach Aplikacyjnych,
które zostały do niego nadesłane, mające charakter poufny dla Uczestników. Poprzez przesłanie
wypełnionego Wniosku Aplikcyjnego osoba zgłaszająca potwierdza, że jest uprawniona
do przedstawienia informacji zawartych we Wniosku Aplikacyjnym oraz, że nie stanowią
one tajemnicy przedsiębiorstwa ani innej informacji prawnie chronionej. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody związane z użyciem informacji poufnych zawartych we Wnioskach
aplikacyjnych, w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
10. Załączniki do Regulaminu stanowią:
a) Załącznik nr 1 – Wniosek Aplikacyjny;
b) Załącznik nr 2 – Opis Kategorii Konkursowych.
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