
REGULAMIN
KONKURSU „Inkubator społeczności energetycznych”

I. Informacje ogólne

1. Pomysłodawcą i Organizatorem Konkursu jest CoopTech Hub – PLZ Spółdzielnia z
siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisana do
Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000894451, posiadająca numer NIP:
5272955419, numer REGON: 388705777.

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie, promocja i wsparcie działalności społeczności
energetycznych.

3. Projekt wspierany jest przez grant od Foundation Open Society Institute we
współpracy z OSIFE Open Society Foundations.

II. Przedmiot i forma Wyróżnienia

1. Nagroda przyznawana jest społecznościom energetycznym, czyli podmiotom,
które:
- inicjują i realizują działania na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej,
- planują rozwój działań w obszarze energetyki obywatelskiej,
- gotowe są do udziału w cyklu warsztatów, spotkań.

2. Rzeczowym wyrazem przyznanego wyróżnienia jest wsparcie merytoryczne w
rozwoju społeczności energetycznej tj.

a) Cykl warsztatów online (48h) czym są społeczności energetyczne, jak
rozwijać społeczność energetyczną w oparciu o lokalne potencjały i zasoby,
jakie są dostępne/planowane formy, jaki jest proces ich zakładania, gdzie
szukać wsparcia finansowego),

b) Wspólne spotkania społeczności Inkubatora (co najmniej 2 wydarzenia w
2022 roku – w czerwcu i wrześniu),

c) Model kalkulacyjny optymalizacji wielkości instalacji wytwórczej,
d) Model kalkulacyjny podziału przychodu z instalacji,
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e) Wdrożenie modeli kalkulacyjnych w inkubowanych społecznościach,
wsparcie w poprawnym zgromadzeniu i wykorzystaniu danych do
optymalizacji.

III. Warunki udziału w Konkursie

1. Społeczności energetyczne, czyli kandydatów i kandydatki do wyróżnienia w
Konkursie, zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje.

2. Zgłaszającym musi być osoba/grupa/instytucja ze środowiska osoby zgłaszanej.
3. Zgłoszenie musi zostać wypełnione i wysłane ONLINE – na formularzu

zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz
zgłoszeniowy znajduje się na stronie CoopTech Hub.

4. Zgłoszenia kandydatów i kandydatek do nagrody należy przesłać w wersji
elektronicznej do dnia 23 maja 2022 r. (poniedziałek) na adres: energia@hub.coop

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e–mail: energia@hub.coop

IV. Kapituła Konkursu „Inkubator społeczności energetycznych”

1. Wyboru dokona Kapituła pod w składzie:
a. Dyrektor Programowy CoopTech Hub,
b. Zespół CoopTech Hub.

2. Obrady Kapituły są niejawne.

V. Kryteria oceny

1. Kapituła Konkursu będzie oceniała kandydatów i kandydatki na podstawie
nadesłanych zgłoszeń, uwzględniając potencjał i dotychczasowe działania
społeczności energetycznej zgodnie z opisem w Formularzu Wniosku.

VI. Tryb rozstrzygnięcia Konkursu

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się podczas posiedzenia Kapituły
Konkursu w siedzibie CoopTech Hub, przy ul. Grażyny 13/15 w Warszawie.
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2. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych typowań wyłoni co najmniej 10
społeczności energetycznych, którym przyzna Nagrodę, oceniając zgłoszenia na
podstawie Formularza Wniosku.

VII. Sposób i termin ogłoszenia wyników

1. O wynikach Konkursu osoby nagrodzone zostaną poinformowane mailowo i
telefonicznie.

2. Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystego spotkania
w czerwcu 2022 roku w Warszawie.

VIII. Informacje pozostałe

1. Osoba zgłaszająca kandydatury do Konkursu, przesyłając formularz zgłoszeniowy,
zgodnie z Rozporządzeniem 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 „RODO”)
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych –
PLZ Spółdzielnia Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe KZRSS "Społem" ul. Grażyny
13/15 02-548 Warszawa, Polska zawartych w Formularzu zgłoszeniowym w celu w
celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

2. Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z otrzymaniem przez osobę zgłaszającą
zgody kandydatów a na udział w Konkursie.

3. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku
nagród związanych zwygraną w Konkursie, zaistnieje obowiązek uiszczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych Organizator przyzna Laureatom
Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości
podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość
11,1111% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej
nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich
nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób
fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez
potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej.
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Laureat Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do
rozliczenia podatku od nagrody.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez zgłoszonego kandydata
zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem 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 „RODO”)
przez Administratora Danych - PLZ Spółdzielnia Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe KZRSS "Społem" ul. Grażyny 13/15 02-548 Warszawa
zawartych  w Formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w
formularzach zgłoszeniowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie
w trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub
przedłużenia Konkursu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie www
Organizatora.

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady
przyznawania Nagrody.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator
Konkursu.

9. Konkurs wspierany jest przez grant od Foundation Open Society Institute we
współpracy z OSIFE Open Society Foundations.
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