Zasady naboru wniosków
o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2018 r.
Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwane dalej Nagrodami
Marszałka, przyznawane są w celu: wyróżnienia autorów najbardziej wartościowych
osiągnięć w różnorodnych obszarach gospodarczej i społecznej aktywności województwa,
promowania postaw kreujących wszechstronny rozwój województwa poprzez nowatorskie
i twórcze dokonania oraz upowszechniania wiedzy o najwyższej jakości dokonaniach,
wydarzeniach i przedsięwzięciach w wymiarze regionalnym, krajowym lub
międzynarodowym.
1. Do Nagrody Marszałka mogą być zgłaszane osoby lub zespoły osób, jednostki, autorzy
wybitnych osiągnięć w następujących dziedzinach:
1) gospodarka:
a) inwestycje
i
przedsięwzięcia
zwiększające
poziom
innowacyjności
i konkurencyjności regionu oraz sprzyjające generowaniu nowych miejsc pracy,
b) nowe technologie, produkty i rozwiązania organizacyjne,
c) rozwój technologii i produktów bazujących na lokalnych zasobach;
ze szczególnym uwzględnieniem działalności przedsiębiorstw prospołecznych;
2) fundusze unijne:
a) społeczne wsparcie i propozycje rozwiązań w zakresie realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego i innych programów operacyjnych wdrażanych przez
samorząd województwa kujawsko-pomorskiego,
b) proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innych
programów operacyjnych wdrażanych przez samorząd województwa kujawskopomorskiego,
c) realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innych programów operacyjnych
wdrażanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego;
3) rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
a) osiągnięcia w zakresie hodowli zwierząt i odmian roślin,
b) inwestycje zwiększające poziom innowacyjności i konkurencyjności w produkcji
rolniczej,
c) rozwój upraw i technologii w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej,
d) rozwiązania organizacyjne budujące rynki rolne,
e) rozwój alternatywnych źródeł dochodu oraz nowych miejsc pracy na obszarach
wiejskich;
4) innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów
wiejskich:
a) innowacyjne rozwiązania w planowaniu przestrzennym – kompleksowe
opracowania planistyczne uwzględniające m.in. zasady ładu przestrzennego,
b) innowacyjne i kompleksowe rozwiązania w programach rewitalizacji miast lub
odnowy miejscowości,
c) zintegrowane podejście do rozwoju miast, miejscowości, obszarów (spójność
pomiędzy dokumentami strategicznymi i planistycznymi),
d) nowoczesne techniki i metody zarządzania aglomeracjami miejskimi i dużymi
skupiskami ludności;
5) nauka, badania naukowe, postęp techniczny:

a) nowatorskie prace naukowe;
pod uwagę brane będą projekty oparte o badania podstawowe, obejmujące działalność
publikacyjną i wydawniczą oraz całokształt działalności naukowej;
6) edukacja:
a) szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,
b) autorskie, innowacyjne programy nauczania służące doskonaleniu metod i form
pracy z uczniem,
c) nowatorskie pomysły wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich,
d) opracowania i projekty edukacyjne mające wpływ na dynamiczny rozwój szkoły
bądź placówki oświatowej,
e) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych przez osoby i instytucje
niezwiązane bezpośrednio z edukacją;
7) kultura w kategoriach:
a) wydarzenia kulturalne i twórcze projekty artystyczne,
b) dzieła sztuki: muzyczne, literackie, filmowe, telewizyjne, teatralne i plastyczne,
w tym prace konserwatorskie, architektoniczne i inne;
ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z podmiotami publicznymi, obywatelskimi oraz
rynkowymi skutkującymi rozwojem kultury regionalnej;
8) ochrona zdrowia w kategoriach:
a) zasługi dla poprawy dostępności oraz rozwoju i poprawy metod leczenia
pacjentów:
- programy i przedsięwzięcia organizacyjne doskonalące funkcjonowanie służb
ratowniczo-medycznych,
- monitoring i zapobieganie zagrożeniom epidemicznych zachorowań,
- nowoczesne metody diagnozowania i leczenia chorób,
- nowoczesne metody monitorowania i przeciwdziałania chorobom przewlekłym
i cywilizacyjnym,
- opracowania mające wpływ na powstawanie nowych i uaktualnianie istniejących
standardów medycznych w służbie zdrowia;
b) działalność prozdrowotna:
- programy i przedsięwzięcia w zakresie zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej;
9) sport:
a) organizacja imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej i światowej
przyczyniających się do promocji regionu, a jednocześnie promocji sportu wśród
mieszkańców Województwa,
b) zasługi w szkoleniu dzieci i młodzieży w sporcie kwalifikowanym,
c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Województwa,
d) szczególne osiągnięcia sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej;
10) ochrona środowiska naturalnego:
a) eliminacja lub ograniczenie zanieczyszczeń wód, powietrza i powierzchni ziemi,
b) technologie energooszczędne, wodooszczędne oraz mało i bezodpadowe,
c) technologie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów oraz osadów ściekowych
z oczyszczalni,
d) wykorzystanie odpadów przemysłowych i energetycznych oraz surowców
wtórnych,
e) zagospodarowanie stref ochronnych oraz restytucja terenów zdegradowanych,
f) nowatorskie programy w zakresie promocji i edukacji ekologicznej;
11)
działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka:
a) nowoczesne metody monitoringu i przeciwdziałania problemom społecznym,

12)

13)

b) nowatorskie techniki i modelowe rozwiązania w pracy socjalnej na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) metody wczesnego rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych oraz wprowadzanie
skutecznych programów profilaktycznych;
budowa społeczeństwa obywatelskiego:
a) osiągnięcia w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym
uwzględnieniem wspierania samorządności lokalnej,
b) aktywizowanie lokalnych społeczności i kreowanie inicjatyw lokalnych poprzez
różne formy komunikacji społecznej;
promocja województwa:
a) działania, przedsięwzięcia oraz dokonania przyczyniające się do budowania
patriotyzmu lokalnego, promujące symbole województwa, przyczyniające się do
integracji regionu i jego mieszkańców,
b) działania, przedsięwzięcia oraz dokonania promujące województwo kujawskopomorskie i jego walory poza jego granicami.

2. Nagroda Marszałka może zostać przyznana również za całokształt działalności
obejmującej przynajmniej jedną z wymienionych w pkt. 1 dziedzin.
3. Marszałek może przyznać dodatkowo Wyróżnienie Specjalne za nową, szczególnie istotną
dla rozwoju województwa inicjatywę, która prowadzi do podniesienia jego rangi na mapie
Polski i Europy.
4. Osoba zgłoszona do Nagrody winna prowadzić działalność na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, albo jej działalność winna wywierać istotny wpływ na rozwój
regionu.
5. W odniesieniu do rozwiązań technicznych i technologicznych konieczne jest
potwierdzenie co najmniej rocznej eksploatacji. W tym przypadku termin jaki upłynął od
wykonania i wdrożenia nie może przekraczać 2 lat.
6. Wnioskodawcami mogą być osoby prawne, fizyczne, organizacje i instytucje gospodarcze,
samorządy lokalne.
7. Wniosek o przyznanie Nagrody Marszałka powinien zawierać:
1) dane osoby lub osób zgłaszanych do Nagrody Marszałka;
2) nazwę (tytuł) osiągnięcia, pracy wraz z jej charakterystyką oraz terminem wykonania
i wdrożenia;
3) nazwy jednostek uczestniczących lub współpracujących;
4) informacje o uzyskaniu innych nagród;
5) dane osoby/osób, instytucji, organizacji składających wniosek o Nagrodę Marszałka;
6) inne informacje określone w treści druków wniosków.
8. Do wniosku winny być załączone:
1) zgoda osoby na kandydowanie do Nagrody Marszałka;
2) rysunki, fotografie, schematy, odbitki patentów lub zgłoszeń patentowych oraz inne
dane umożliwiające ocenę pracy osoby wnioskowanej do Nagrody Marszałka;
3) opinie inwestorów, użytkowników, organów administracji samorządowej
i specjalistycznej, placówek naukowo-badawczych, stowarzyszeń naukowotechnicznych, instytucji i organizacji społecznych i kulturalnych oraz innych
zainteresowanych jednostek organizacyjnych.
9. W przypadku Nagrody zespołowej należy podać proponowany procentowy udział
członków zespołu w ewentualnej Nagrodzie Marszałka.
10. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach: jeden w wersji
papierowej, drugi w wersji elektronicznej w dwóch formatach- edytowalnym i
nieedytowalnym ( na dowolnym nośniku elektronicznym lub na adres e-mail:

nagrodymarszalka@kujawsko-pomorskie.pl). W wersji elektronicznej nie należy
umieszczać publikacji stanowiących załączniki do wniosku a jedynie ich wykaz.
11. Wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka należy składać osobiście w Punkcie
Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu lub przesyłać na adres: Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka, Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń, do dnia 6 kwietnia. O terminie zgłoszenia wniosku decyduje data stempla
pocztowego.
12. Kapituła Nagród Marszałka zastrzega sobie prawo do zatrzymania dokumentacji
załączonej do wniosku.

Uwaga!
Projekty zgłaszane do Nagrody Marszałka dotyczą działań zrealizowanych w 2017 roku.

