REGULAMIN
Konkursu pn. „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”
(edycje coroczne )

Organizatorem Konkursu jest :

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
z siedzibą w Bydgoszczy
Ogólnopolski Konkurs „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA” wyłania innowacyjne produkty, usługi, technologie, projekty
i rozwiązania technologiczne zgłaszane przez podmioty polskie, przeznaczone do szerokiego zastosowania w gospodarce
cywilnej i służbach mundurowych.

1. Cel Konkursu.
Cel Konkursu:

1)

Wyłanianie w drodze oceny, w corocznych edycjach Konkursu i nagradzanie statuetkami „LIDER BEZPIECZEŃSTWA

PAŃSTWA” innowacyjnych produktów, nowoczesnych technologii i rozwiązań projektowych w zakresie rozwoju
i modernizacji sprzętu wojskowego oraz wyposażenia indywidualnego żołnierzy, jak też funkcjonariuszy pozostałych
resortów służb mundurowych w obszarze szeroko pojmowanego potencjału obronnego, realizujących zadania na rzecz
bezpieczeństwa państwa.

2)

Tożsame postępowanie w odniesieniu do przedsiębiorstw i instytucji oraz ośrodków naukowych realizujących

zadania na rzecz bezpieczeństwa całości społeczeństwa i gospodarki cywilnej państwa.
Cel Konkursu realizowany jest poprzez:
* Promocję, wspieranie innowacyjnych i nowoczesnych technologii w zakresie rozwoju i modernizacji
sprzętu wojskowego (zwane dalej SpW) oraz wyposażenia indywidualnego żołnierzy, jak również
wyposażenia funkcjonariuszy pozostałych resortów

realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa

państwa.
* Promocję firm-producentów, które stosują innowacyjne rozwiązania dotyczące systemów zarządzania,
pozwalające na wykonanie SpW zgodnego z oczekiwaniami użytkownika.
* Nagradzanie polskich produktów, powstałych w wyniku zastosowania nowoczesnych technologii oraz
materiałów, dzięki którym możliwy jest obecnie i w przyszłości rozwój oraz postęp modernizacyjny
w gospodarce cywilnej i służbach mundurowych realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa.
* Nagradzanie wysiłków polskich konstruktorów, naukowców, wynalazców i producentów, wywodzących się
także z sektora małych i średnich podmiotów gospodarczych, ośrodków naukowo-badawczych oraz uczelni
ukierunkowanych na rzecz innowacyjnego wspierania gospodarki i resortów bezpieczeństwa państwa.
* Uhonorowanie rodzimych firm-producentów, uczonych – twórców polskiej myśli technicznej , za ogromny
wkład intelektualny, często unikatowe rozwiązania i walory użytkowe, którymi te produkty się
charakteryzują.

* Stworzenie warunków dla platformy wymiany doświadczeń i współpracy, prezentacji osiągnięć pomiędzy
instytutami, placówkami naukowo-badawczymi i producentami oraz potencjalnymi użytkownikami we
wszystkich obszarach gospodarki cywilnej i sektorach służb mundurowych.

2. Idea Konkursu
2.1. Propagowanie oraz wspieranie innowacyjnych technologii i rozwiązań w zakresie wszechstronnego zastosowania
w całej gospodarce cywilnej

i resortach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zbiorowe naszego kraju.

Dodatkowym czynnikiem jest wzmaganie i kształtowanie postaw patriotycznych oraz pro obronnych, świadomości,
jak też poczucia odpowiedzialności za potencjał gospodarczy i obronny państwa.
2.2. Promocja najnowszych osiągnięć przedsiębiorstw, uczelni i instytutów - zarejestrowanych w Polsce - w zakresie
rozwoju i modernizacji obszarów gospodarki cywilnej, jak również modernizacja uzbrojenia, sprzętu wojskowego,
wyposażenia

indywidualnego

żołnierzy

i

funkcjonariuszy

pozostałych

resortów

służb

mundurowych,

wypracowanych poprzez zastosowanie innowacyjnych produktów, nowych technik, efektywnych i bezpiecznych
urządzeń, użycia nowych wysokojakościowych materiałów, uzyskiwania wysokich efektów ekologicznych
i

ekonomicznych,

oparte

na

zasadzie

obniżenia

globalnych

kosztów

wytwarzania

„dobre

i bezpieczne za pierwszym razem”, które w sposób szczególny zasługują na wsparcie w procesach ich wdrażania
i stosowania obejmujących wszystkie aspekty naszego cywilizacyjnego rozwoju.
2.3. Ideą Konkursu jest także nagradzanie firm, które nagrodzone w poprzednich edycjach, nadal prowadzą badania nad
innowacyjnym udoskonaleniem swoich produktów oraz prezentują do oceny i implementacji wyroby coraz nowszej
generacji.

3. Organizacja Konkursu
3.1. W Konkursie pn. „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA” powołuje się jego Komitet Organizacyjny, z którego składu
wyłaniany jest przewodniczący i sekretarz.
3.2. Komitet Organizacyjny kieruje Konkursem i podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów podczas
posiedzeń. W okresie pomiędzy posiedzeniami Komitet swoje zadania realizuje poprzez Biuro Organizacyjne
Konkursu z siedzibą: ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/29, 85-030 Bydgoszcz, tel.+48 52 525-19-20, +48 52 525-19-21
e-mail: biuro@wojsko.media.pl ; prezes@wojsko.media.pl
3.3. Komitet Organizacyjny powołuje Radę Programowo-Konkursową i zatwierdza wspólnie z Kapitułą Konkursu
regulamin jej pracy, dysponuje środkami finansowymi na organizację Konkursu, prace Rady oraz na działania
popularyzujące Konkurs i jego laureatów.
3.4. W skład Rady Programowo - Konkursowej obok przedstawicieli organizatorów Konkursu wchodzą osoby powołane
przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę Konkursu. Rada ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do powołania
dodatkowych ekspertów spoza osób reprezentujących organizatorów.
3.5. Rada Programowo - Konkursowa ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi zakwalifikowanymi do finału Konkursu
produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz wskazania laureatów nagród i wyróżnień wraz z ich
pisemnym uzasadnieniem. Decyzje Rady zapadają większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje
głos przewodniczącego. Protokół z końcowego posiedzenia Rady, podpisany przez wszystkich członków jest
ostatecznym rozstrzygnięciem Konkursu.
3.6 Rada Programowo - Konkursowa jest upoważniona przez Komitet Organizacyjny do utworzenia, w razie zaistnienia
szczególnej potrzeby, nowych działów konkursowych lub rozdzielenie już istniejących na osobne, samodzielne działy.

Decyzję taką Rada może podjąć także w trakcie wizytacji i ocen produktów zgłoszonych do Konkursu. Ponadto Rada jest
uprawniona do wnioskowania o nagrody specjalne dla uczestników Konkursu.

4.

Kapituła Konkursu
4.1. Kapitułę kolejnych edycji Konkursu stanowią przedstawiciele firm i instytucji - laureaci edycji bezpośrednio ją
poprzedzających, którzy wybierają spośród siebie jej Prezydium i Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.
Kadencja władz Kapituły trwa jeden rok. Do zadań członków Kapituły należą:
*współdziałanie z Komitetem Organizacyjnym w promocji i organizacji Konkursu;
*pomoc w organizacji prac Rady Programowo-Konkursowej;
*rozpowszechnianie w swoich lokalnych środowiskach oraz miejscach funkcjonowania idei Konkursu pn. „LIDER

BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”;
*reprezentowanie organizatorów Konkursu wobec władz lokalnych;
*ufundowanie i przyznanie własnej nagrody specjalnej.

5.

Kryteria oceny

W Konkursie są oceniane i nagradzane Zgłoszenia w dwóch kategoriach:
* I kategoria - INNOWACYJNY PRODUKT ( zał. nr 1 )
* II kategoria - INNOWACYJNA FIRMA ( zał. nr 2 )
5.1. W kategorii INNOWACYJNY PRODUKT w dwóch działach:
*produkt, usługa, lub rozwiązanie technologiczne zgłoszone w danym roku do zastosowania w strukturach
mundurowych
*produkt, usługa, lub rozwiązanie technologiczne zgłoszone w danym roku do zastosowania w strukturach cywilnych.
W kategorii INNOWACYJNA FIRMA jedna kategoria:
* firma, która spełnia wymogi najwyższych standardów w zakresie produkcji i zarządzania
5.2. W Konkursie przyznaje się następujące nagrody:
W kategorii INNOWACYJNY PRODUKT:
*Grand Prix Lider Bezpieczeństwa Państwa
*Lider Bezpieczeństwa Państwa
W kategorii INNOWACYJNA FIRMA:
*Lider Innowacyjności na Rzecz Bezpieczeństwa Państwa
5.3. Podczas edycji Konkursu uczestnik może jednocześnie uzyskać nagrody w kategorii INNOWACYJNY PRODUKT
i w kategorii INNOWACYJNA FIRMA
W razie zaistnienia szczególnej potrzeby Rada Programowo-Konkursowa jest upoważniona przez Komitet Organizacyjny
do utworzenia nowych działów konkursowych lub rozdzielenie już istniejących na osobne, samodzielne działy.

6.

Tryb dokonywania oceny
6.1. Postępowanie konkursowe polega na formalnym merytorycznym rozpatrzeniu dokumentów przesłanych przez
uczestnika do Biura Organizacyjnego Konkursu (w terminach wskazanych w odrębnych dokumentach ) i ich ocena na
podstawie analizy lub wizji lokalnej w przypadku zaistnienia szczególnej potrzeby lub uznania jej za konieczną przez
Radę Programowo-Konkursową.
6.2. O wynikach prac i podjętych decyzjach Rady Programowo-Konkursowej na podstawie jej protokołu z końcowego
posiedzenia, uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów drogą listowną .
6.3. W przypadku nadesłania zgłoszenia niespełniającego wymogi regulaminowe, pisemne powiadomienie o negatywnej
decyzji Rady Programowo-Konkursowej wysyłane będzie na adres zgłaszającego w terminie do 14 dni od daty
zgłoszenia.
6.4. W przypadku niespełniania w zgłoszeniu wymogów formalnych zgłaszającemu przysługuje prawo ich uzupełnienia
i ewentualność ponownego zgłoszenia.
6.5. Dla każdego zgłoszenia do Konkursu prowadzona jest osobna ewidencja dokumentów.
6.6. Komitet Organizacyjny w porozumieniu z uczestniczącymi podmiotami, których produkty, usługi, a także rozwiązania
technologiczne lub projektowe oraz system zarządzania zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Konkursie, będą
przedmiotem promocji poprzez:
* wystawy prezentacyjno - targowe, i/lub;
* informacje i konferencje prasowe, i/lub;
* prezentację w resortowych i współpracujących tytułach prasowych i innych środkach masowego przekazu, i/lub
* popularyzowanie materiałów o laureatach Konkursu w czasie różnorodnych wydarzeń wystawienniczo-targowych,
a także na stronach internetowych Organizatorów;
* promocję materiałów o laureatach Konkursu podczas różnych bieżących imprez naukowych, technicznych
i handlowych;
6.7. Po wręczeniu nagród Komitet Organizacyjny jest zobowiązany, po zakończeniu każdej z kolejnych edycji, do
wystosowania zawiadomień do ministerstw i szefów resortów informacji o wyróżnieniach laureatów i ich produktach
zawierających szczegółową informację wraz z rekomendacją.

7. Podstawowe kryteria nagradzania w kategorii INNOWACYJNA FIRMA – tytuł Lider Innowacyjności na Rzecz Bezpieczeństwa
Państwa.
7.1. Rada Programowo-Konkursowa przy ocenie firmy w kategorii nagrody – Lider Innowacyjności na Rzecz Bezpieczeństwa
Państwa bierze pod uwagę min. następującą grupę informacji:
* Firma, zgłaszająca produkt do nagrody w systemie ciągłym prowadzi zaawansowane prace w zakresie jego modyfikacji,
stosuje coraz bardziej zaawansowane technologie i materiały oraz systemy zarządzania jakością
* Dorobek i potencjał wnioskodawcy
* Przewidywane efekty ekonomiczne, potencjał użytkowy i komercyjny, obszar implementacji,
* Zaangażowanie przedsiębiorcy w prace naukowo-badawcze w zakresie modyfikacji produktów, zwiększenia ich
użyteczności i obszaru zastosowania
* Skala wdrażanych innowacji, niepowtarzalność produktu, unikalne rozwiązania i technologie wykonania, stopień
zaawansowania technologii (patenty, wzory użytkowe dla całości produktu lub węzły, nowy lub zasadniczo
zmodernizowany/zmodyfikowany produkt, ulepszenie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, kosztów wytwarzania,
obszar innowacji, (skala -kraj, zagranica)

* Przyznane dotychczas nagrody i wyróżnienia w zakresie innowacji
7.2 Szczegółowe wymogi zawiera zał. Nr.2

8. Podstawowe kryteria nagradzania w kategorii INNOWACYJNY PRODUKT
8.1. Przydatność rozwiązania w zastosowaniu do optymalizacji szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa.
8.2. Możliwość zastosowania w wojsku oraz innych służbach mundurowych, a także w warunkach cywilnych.
8.3 Innowacyjność produktu w aspekcie zastosowań nowych technologii i rozwiązań.
8.4. Potencjalna możliwość zastąpienia produktu importowanego, produktem zgłoszonym do Konkursu.
8.5. Skala zastosowania w doskonaleniu działań organizacyjnych terenowych organów administracji państwowej
w sytuacjach kryzysowych.
8.6. Możliwość wykorzystania produktu w stanach zagrożenia i ratowania życia w tym jego mobilność.
8.7. Wpływ produktu na poprawę działania systemów bojowych (w odniesieniu do wojskowego sprzętu bojowego).

9. Zasady uczestnictwa w Konkursie, w kategorii INNOWACYJNY PRODUKT i kategorii INNOWACYJNA FIRMA
9.1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje firmom, instytucjom, uczelniom i instytutom naukowo – badawczym
prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. Zgłoszenia można dokonać samodzielnie, lub może to być
zgłoszenie we współpracy z innymi podmiotami. ( konsorcja )
9.2. Zgłoszenia produktu, usługi lub rozwiązania technologicznego dokonuje się na dokumentach określonych w załącznikach
dołączonych do niniejszego regulaminu.
9.3. Zaakceptowane zgłoszenie do edycji Konkursu gwarantuje zamieszczenie nazwy firmy, produktu, usługi lub rozwiązania
technologicznego lub projektowego oraz danych producenta lub usługodawcy i projektanta na stronach internetowych
organizatorów.
9.4 Zgłoszenie do edycji Konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem do udostępnienia produktu, usługi lub rozwiązania
technologicznego i dokumentacji z nimi związanej Radzie Programowo- Konkursowej na jej ewentualne życzenie. Wyłączeniu
podlega dokumentacja o klauzuli - poufne i wyżej.
9.5. W wyniku pozytywnej weryfikacji w oparciu o nadesłane materiały i dodatkowe informacje Rada ProgramowoKonkursowa wydaje Akt nominacji do otrzymania nagrody ( w kategorii PRODUKT i kategorii FIRMA )
9.6. Po uzyskaniu Aktu nominacji opłata organizacyjna Konkursu - jako wsparcie Organizatorów w realizacji Konkursu - jest
negocjowana indywidualnie.

10. Tryb zgłaszania ofert do Konkursu
10.1. W kategorii INNOWACYJNY PRODUKT:
- Wypełnić i przesłać na adres Organizatorów Kartę zgłoszenia udziału w danej edycji Konkursu „LIDER BEZPIECZEŃSTWA
PAŃSTWA” - załącznik nr 1
W kategorii INNOWACYJNA FIRMA:
- Wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia udziału w danej edycji Konkursu „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA” - załącznik nr 2
10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w uzgodnionym zakresie wszelkich materiałów dostarczonych
przez zgłaszającego w celach promocyjnych i marketingowych związanych z Konkursem.
10.3 Do Konkursu przyjmowane są zgłoszenia produktów, usług oraz projektów i rozwiązań technologicznych, które
nie naruszają procedur i zasad w zakresie przestrzegania klauzul tajności, poufności i nie naruszają procedur dochowania
tajemnicy państwowej oraz służbowej!
10.4. Zgłoszenie można przesyłać:
drogą listowną na adres:

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
Sekretariat Biura Organizacyjnego Konkursu pn. „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”
ul. K. Gotowskiego 6/29, 85-030 Bydgoszcz, z dopiskiem „KONKURS LBP”
drogą elektroniczną na adres:
e-mail: stowarzyszenie@wojsko.media.pl, biuro@wojsko.media.pl, prezes@wojsko.media.pl
10.5. Biuro Organizacyjne Konkursu pn. „Lider Bezpieczeństwa Państwa”
ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/29, 85-030 Bydgoszcz
tel.+48 52 525-19-21, + 48 52 525-19-20, e-mail: biuro@wojsko.media.pl ; stowarzyszenie@wojsko.media.pl

11. Laureaci Konkursu
11.1. W Konkursie przewiduje się następujące stopnie uznania:
* Nagroda główna - GRAND PRIX Lidera Bezpieczeństwa Państwa
- w produktach dla sektorów mundurowych
- w produktach dla sektorów cywilnych
Oznacza wyróżnienie spośród zgłoszonych do Konkursu produktu ( o najwyższych walorach użytkowych, obszarze
zastosowania) i otrzymanie statuetki szczególnego, wyróżniającego wzoru oraz certyfikat potwierdzający nadanie
wyróżnienia.
* Nagroda – Lider Bezpieczeństwa Państwa:
oznacza przyznanie nagrody. Laureaci otrzymują kryształowe statuetki „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA” wraz
z certyfikatem potwierdzającym przyznanie nagrody.
* Nagroda i tytuł - Lider Innowacyjności na Rzecz Bezpieczeństwa Państwa:
oznacza szczególne wyróżnienie dla firm, które w procesie ciągłym prowadzą prace samodzielnie, bądź we współpracy
z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością oraz udoskonaleniem
produktu, usługi, rozwiązania technologicznego lub projektu. Firma jest nagradzana kryształowym postumentem
„LIDER Innowacyjności Bezpieczeństwa Państwa” w danej edycji oraz dyplomem.
* Nagroda specjalna:
oznacza przyznanie nagrody lub wyróżnienia przez poszczególnych organizatorów Konkursu, sponsorów, partnerów,
partnerów medialnych, instytucje publiczne oraz przez Kapitułę Konkursu. Przyznaje je również Rada ProgramowoKonkursowa w porozumieniu ze sponsorem i patronem. Nagrody te mają charakter honorowy, rzeczowy lub finansowy.
Wręczane są razem z nagrodami głównymi podczas uroczystej gali rozstrzygnięcia Konkursu.
11.2. Mogą być przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców i ludzi nauki za szczególne osiągnięcia na
rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju.

12. Postanowienia końcowe
12.1. Postanowienia Rady Programowo - Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
12.2.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do logo, nazwy i zasad przeprowadzania

Konkursu pn. LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
12.3. W przypadku podania nieprawdziwych informacji , Rada Programowo-Konkursowa zastrzega sobie prawo odrzucenia
Zgłoszenia.
Komitet Organizacyjny Konkursu „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”

