REGULAMIN KONKURSU ,,Praktycy PPP”

1. Organizator, cel i przedmiot konkursu
1.1. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Płock, organizator V Międzynarodowego Forum PPP
Płock 2021 (dalej: „Organizator”).
1.2. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja przedsięwzięć samorządowych planowanych lub
realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: „PPP”).
1.3. W konkursie oceniane będą inwestycje samorządowe, które:
1.3.1. są planowane do realizacji w ramach PPP (dla których umowa o PPP nie została jeszcze
podpisana);
1.3.2. są realizowane w ramach PPP (dla których umowa o PPP została już podpisana).
1.4. Z zastrzeżeniem, że nie każdeprzedsięwzięcie musi spełniać wszystkie wskazane poniżej kryteria,
zgłoszone do konkursu przedsięwzięcia oceniane będą według następujących kryteriów:
1.4.1. przedsięwzięcia planowane w ramach PPP:
stopień wpisania się w zadania własne samorządu;
stopień zaspokojenia potrzeb lokalnych;
walory funkcjonalne i estetyczne;
efektywność wykorzystania infrastruktury;
innowacyjność;
realność założeń w kontekście planowanego modelu realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP
(w tym mechanizmu wynagrodzenia i proponowanej alokacji ryzyka)
1.4.2. przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP:
stopień wpisania się w zadania własne samorządu;
stopień zaspokojenia potrzeb lokalnych;
walory funkcjonalne i estetyczne;
efektywność wykorzystania infrastruktury;
innowacyjność;
sprawność procedury wyboru partnera prywatnego;
montaż finansowy (np. uwzględnienie środków UE);
osiągnięte efekty społeczne i inne
1.5. Niniejszy regulamin konkursu jest publikowany oraz może być zmieniamy przez Organizatora na
stronie www.forumppp.plock.eu.

2. Zasady zgłaszania przedsięwzięć do konkursu
2.1. Zgłoszenia przedsięwzięć do konkursu należy przesłać do 10 września 2021 r.poprzez formularz
dostępny na stronie Organizatora: www.forumppp.plock.eu w zakładce „Konkurs”, z wykorzystaniem
dostępnego tam pliku dotyczącego informacji o przedsięwzięciu.
2.2. Zgłoszenia przedsięwzięcia do konkursu przyjmowane są w formie opisu, odpowiadającego
kryteriom oceny wskazanym w pkt. 1.4. W przypadku, gdy z różnych względów dane kryterium nie
dotyczy zgłaszanego przedsięwzięcia, należy je w zgłoszeniu pominąć.
2.3. Zgłoszenie powinno na pierwszej stronie zawierać następujące dane:
a)
b)
c)
d)

pełną nazwę przedsięwzięcia;
wartość przedsięwzięcia;
datę zakończenia inwestycji;
nazwę podmiotu publicznego oraz partnera prywatnego (jeżeli został wybrany) wraz z
kontaktem (telefon, adres email);
e) oświadczenie o posiadaniu przez zgłaszającego upoważnienia do dokonania zgłoszenia
konkursowego „Oświadczam, że posiadam odpowiednie upoważnienie do przekazania
załączonego zgłoszenia konkursowego”.
2.4. Zgłoszenie konkursowe powinno być przesłane w pliku edytowalnym (Word, Libreoffice).
Zgłoszenie można przesłać również w formacie pdf (skan dokumentu sygnalizowanymi pieczątkami
urzędowymi), ale należy bezwzględnie do niego dołączyć wersję edytowalną, dostępną na stronie
Organizatora: www.forumppp.plock.eu w zakładce „Konkurs”.
2.5. Organizator nie przyjmie zgłoszeń konkursowych niezgodnych z przedmiotem i celem konkursu
lub innymi warunkami określonymi w regulaminie.
2.6. Spośród zgłoszonych przedsięwzięć Organizator dokonuje wyboru zgłoszeń. Wybór i liczba
przedsięwzięć nominowanych, przechodzących do drugiego etapu konkursu zależy od liczby zgłoszeń
oraz oceny merytorycznej przedsięwzięć dokonanej przez kapitułę konkursu, uwzględniając
przedmiot, cele i kryteria konkursu określone w regulaminie.
2.7. Lista inwestycji nominowanych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.forumppp.plock.eu w pierwszej połowie września 2021 r.
2.8. Organizator informuje o nominacji reprezentantów nominowanych przedsięwzięć. Przez
reprezentantów rozumie się właściciela danego przedsięwzięcia lub osobę zarządzającą. Jeżeli
reprezentanci nominowanego przedsięwzięcia, które zostało zgłoszona do konkursu przez osobę
nieupoważnioną, nie chcą, by przedsięwzięcie to brało udziału w konkursie, powinni zgłosić
Organizatorowi odpowiedni sprzeciw w terminie 1 tygodnia od uzyskania informacji o nominacji.
2.9. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez podmioty inne niż reprezentanci zgłaszanych
inwestycji, Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji i potwierdzenia zgody reprezentantów
na udział w konkursie, w szczególności po ogłoszeniu nominacji.
3. Wyłonienie zwycięzców i nagrody
3.1. Spośród przedsięwzięć nominowanych w konkursie zostanie nagrodzone jedno przedsięwzięcie
planowane oraz jedno przedsięwzięcie realizowane w ramach PPP. Jako zwycięzca może zostać
wskazany reprezentant przedsięwzięcia, tj. jego właściciel lub zarządca – w zależności od treści
zgłoszenia konkursowego, charakteru danego obiektu oraz dostępności tych osób.

3.2. Organizator może przyznać także inne nagrody w konkursie, w tym w szczególności wyróżnienia,
o czym będzie informował odrębnie.
3.3. Zwycięzcy upoważnieni będą do używania tytułu zwycięzcy w danej edycji konkursu pn.
„Praktycy PPP” w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Niezależnie od powyższego
Organizator przekaże reprezentantom nagrodzonych przedsięwzięć okolicznościowe dyplomy
symbolizujące zwycięstwo w konkursie oraz statuetki.
3.4. Zwycięzcy zostaną wybrani w drodze głosowania członków kapituły konkursu, powołanej przez
Organizatora. W skład kapituły wejdą samorządowcy, eksperci oraz przedstawiciele Organizatora.
3.5. Głosowanie kapituły konkursu odbędzie się w terminie do 21 września 2021 r.
3.6. Niezależnie, w dniach od 10 do 26 września 2021 r. odbędzie się głosowanie uczestników V
Międzynarodowego Forum PPP Płock 2021. Wynik tego głosowania nie ma wpływu na wybór
przedsięwzięć przez kapitułę konkursu.
3.7. Przedsięwzięcia (1 planowane oraz 1 realizowane), które otrzymają największą liczbę głosów
uczestników Międzynarodowego Forum PPP Płock 2021. zostaną nagrodzone nagrodą specjalną, zaś
zwycięzcy upoważnieni będą do używania tytułu zwycięzcy w danej edycji konkursu pn. „Praktycy
PPP. Nagroda publiczności” w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Niezależnie od
powyższego Organizator przekaże reprezentantom nagrodzonychprzedsięwzięć okolicznościowe
dyplomy symbolizujące zwycięstwo w głosowaniu uczestników oraz statuetki.
3.8. Dyplomy symbolizujące zwycięstwo w konkursie oraz statuetki zostaną przekazane
reprezentantom przedsięwzięć PPP, w rozumieniu niniejszego regulaminu, podczas
Międzynarodowego Forum PPP Płock 2021 odbywającego się w dniach 27-28 września 2021r.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych
4.1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie dokonywania zgłoszeń jest
Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt z Organizatorem jest możliwy na
adres: KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa; adres email: rodo@kdkevents.pl. oraz
pod adresem domeny internetowej www.kdkevents.pl
4.2. Zebrane dane osobowe w zgłoszeniu przetwarzane będą w celu: a. identyfikacji zgłoszenia i
procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym,
reprezentantami zgłaszanych przedsięwzięć, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających
dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych przedsięwzięć, informowania o wynikach konkursu oraz
uzgadniania udziału reprezentantów przedsięwzięć w ceremonii wręczenia nagród, b. informowania
o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usług i komunikowania
się administratora danych z reprezentantami przedsięwzięć, w formie korespondencji pisemnej,
elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).
4.3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych
pozyskanych w związku ze zgłoszeniem konkursowym jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratora.
4.4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie
dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub
cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych lub danego rodzaju przetwarzania pod adresem KDK Sp. z o.o., ul.

Mokotowska 14 00-561 Warszawa; adres email: rodo@kdkevents.pl. oraz pod adresem domeny
internetowej www.kdkevents.pl
4.5. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia konkursowego, uprawniona
jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do
właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

