
 
Zmiany do Regulaminu Konkursu „Lider Zmian” z dn. 30.08.2019 

 
 

Zmiana nr 1.  
W § 2, cz. II. Kategoria: Lider Zmian. Firma – ust. 4 otrzymał brzmienie: 
Każdy Uczestnik może zgłosić po maksymalnie 1 projekcie w ramach  każdej z podkategorii 
wymienionych w ust. 5. Projekty zgłoszone w ramach kategorii „Lider Zmian. Firma” nie mogą być 
jednocześnie zgłaszane w ramach kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów”, w podkategorii 
„Produkt lub usługa przyjazna mieszkańcom”. 
 
Zmiana nr 2.  
W § 2, cz. III. Kategoria: Lider Zmian. Nagroda Internautów – ust. 2 lit. c) otrzymała brzmienie: 
„Produkt lub usługa przyjazna mieszkańcom” (projekty ukierunkowane na świadczenie usług mających 
na celu wsparcie człowieka, poprawę jakości jego życia i jego otoczenia). 
 
Zmiana nr 3.  
W § 2, cz. III. Kategoria: Lider Zmian. Nagroda Internautów – ust. 3 otrzymał brzmienie: 
Uczestnikami konkursu w ramach kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów” mogą być wszyscy 
Beneficjenci RPO WM. 
 
Zmiana nr 4.  
W § 2, cz. III. Kategoria: Lider Zmian. Nagroda Internautów – ust. 4 otrzymał brzmienie: 
Nominacja do udziału w konkursie, w kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów” będzie odbywać 
się na podstawie zgłoszeń, a zgłoszenia przyjmowane będą w postaci wypełnionego formularza 
(zgodnie z załącznikiem do Regulaminu) oraz dołączonych co najmniej 3 zdjęć projektu. 
 
Zmiana nr 5.  
W § 2, cz. III. Kategoria: Lider Zmian. Nagroda Internautów – dodano nowy ust. 8 w brzmieniu: 
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w przypisaniu projektów w ramach 
poszczególnych kategorii konkursowych na podstawie analizy wszystkich zgłoszeń przekazanych przez 
Beneficjentów. Zmiana ma charakter ostateczny i jest podstawą przekazania projektu do oceny lub 
głosowania. 
oraz zmieniono numerację kolejnych ustępów. 
 
Zmiana nr 6.  
W Formularzu zgłoszeń, cz. I. Podstawowe informacje – rubryka Wybór kategorii konkursu otrzymała 
brzmienie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybór kategorii konkursu: 
 

 

Wypełniają Firmy*: 
 

Potwierdzam zgłoszenie do udziału w konkursie w kategorii „Lider Zmian. Nagroda 
Internautów”, w podkategorii: 
 

 Produkt lub usługa przyjazna mieszkańcom 
 
 

(lub) 
 
 

Potwierdzam zgłoszenie do udziału w konkursie w kategorii „Lider Zmian. Firma” oraz 
wyrażam zgodę na poddanie projektu ocenie Kapituły Konkursowej, w podkategorii: 
 

 Eko 
 Zdrowie 
 Technologie 

 

(Uczestnik nie może zgłosić projektu do udziału w obu kategoriach konkursowych. W przypadku 
kategorii „Lider Zmian. Firma” należy wskazać tylko jedną podkategorię.) 
 

Wypełniają wszyscy pozostali Uczestnicy, bez względu na formę prawną*: 
 

Potwierdzam zgłoszenie do udziału w konkursie w kategorii 
„Lider Zmian. Nagroda Internautów”, w podkategorii: 
 

 Człowiek w centrum uwagi 



 Świat wokół nas 
 Produkt lub usługa przyjazna mieszkańcom 

 

(można wskazać tylko jedną podkategorię) 

 

Osoba do kontaktu w 
sprawach związanych z 
konkursem: 

Imię i nazwisko:  
Adres e-mail:  
Nr telefonu:  

 
 


