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Nagroda Leonardo 2014 

Regulamin Konkursu 
 

     

 

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
ROZDZIAŁ I - NAGRODA 
  

1. Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja Centrum Analiz 
Transportowych i Infrastrukturalnych. Corocznie, konkurs jest wspierany merytorycznie 
przez patronów wymienionych na stronie internetowej www.innowacje-transport.eu  

2. Nagrodę Leonardo 2014 stanowią: a) statuetka b) dyplom honorowy. 
3. Przewodniczący Kapituły przekazuje wyniki konkursu wraz z opisem uzasadnienia 

wyboru do: Komisji Europejskiej oraz Ministra Gospodarki i Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, jako podmiotów odpowiedzialnych za 
wspieranie innowacji.  Ponadto wyniki konkursu przekazywane są do wydawców oraz 
Polskiej Izby Książki. Informacje na temat nagrodzonych publikacji promowane są także 
do polskich i zagranicznych przedstawicieli biznesu i ich organizacji.      
 

ROZDZIAL II – CEL KONKURSU  
 

4. Celem Konkursu jest popularyzacja innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, 
oraz energetyce, a także gospodarce niskoemisyjnej. Konkurs dotyczy wszystkich 
obszarów innowacji od techniki i technologii, poprzez finansowanie, zarządzanie, 
marketing, planowanie, itp.  

5. Konkurs wspiera i promuje publikacje dotyczące innowacji w powyższych tematach, 
albowiem mają one kluczowe znaczenie dla promowani dalszego rozwoju Polski, jako 
ważnego elementu gospodarki europejskiej i światowej, oraz rozwoju współpracy nauki, 
przemysłu i administracji (potrójna helisa).  

6. Konkurs promuje polskie innowacje za granicą oraz przyczynia się do przekazania 
informacji na temat innowacji światowych i możliwości ich wdrożenia w Polsce.  
 



Strona 2 z 3 
 

 

ROZDZIAŁ III – KATEGORIE NAGRÓD  
 

7. Nagroda Leonardo 2014 przyznawana jest autorom i podmiotom polskim, w trzech 
kategoriach:  

a. Książka  
b. Artykuł analityczny lub badawczy  
c. Inna publikacja o charakterze popularnym, informacyjnym lub biznesowym  

 
8. Nagroda przyznawana jest we wszystkich kategoriach za publikacje napisane przez 

żyjących autorów.  
9. Ponadto, może zostać przyznana nagroda Leonardo 2014 dla książek i publikacji 

zagranicznych autorów i wydanych za granica, o szczególnych wartościach dla rozwoju 
innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, oraz energetyce, a także gospodarce 
niskoemisyjnej.  

10. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę Konkursu powoływaną corocznie przez Prezesa 
Fundacji CATI po uzgodnieniu ze sponsorami konkursu.    

11. Nagroda Leonardo 2014 przyznawana jest za publikacje, które ukazały się w latach 2012-
2014.  

12. Kapitule przysługuje prawo przyznania nagród specjalnych i wyróżnień, a także w 
uzasadnionych przypadkach, prawo do nieprzyznania nagród.  
 

ROZDZIAŁ IV: ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO NAGRODY  
 

13. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek i publikacji do Konkursu są 
wydawnictwa, wyższe uczelnie i organizator. Organizator może zaprosić także inne 
podmioty do zgłaszania publikacji, drogą korespondencyjną lub elektroniczną (np. w 
formie publicznego konkursu internetowego). Każdy z wymienionych wyżej podmiotów, 
może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę książek.  

14. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie, co najmniej 3 
egzemplarzy zgłaszanej do Konkursu książki lub publikacji do organizatora. Książki 
powinny być dostarczone pod następujący adres: Konkurs Leonardo 2014, Fundacja 

CATI, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polska (telefon: + 48 604 060 757) 
15. Egzemplarze książek dostarczonych na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 
16. Zgłaszający może przesłać większą ilość egzemplarzy publikacji. Dodatkowe egzemplarze 

zostaną rozdystrybuowane przez organizatora podczas III Forum Innowacji 
Transportowych.  Sposób wykorzystania dodatkowych egzemplarzy będzie uzgodniony 
ze zgłaszającym. Przesłane książki zostaną wystawione podczas Forum do publicznego 
wglądu.      

 
ROZDZIAL V: UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY 
 

17. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali 2 grudnia 2014 r. godz. 19:00  
w Hotelu Shuma  w Dąbrowie Górniczej. Szczegółowy program Forum oraz Gali znajduje 
się na stronie internetowej www.innowacje-transport.eu  
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ROZDZIAL VI: UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI 
  

18. Nagrody wręczane są laureatom obecnym na Gali (lub ich pełnomocnym 
przedstawicielom)  

 
ROZDZIAL VII: PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD LEONARDO 2014 
 

19. Ustala się następujący porządek uroczystości wręczenia nagrody Leonardo 2014:  
a. Słowo Przewodniczącego Kapituły  
b. Prezentacja nagrodzonych publikacji (ogłoszenie wyników)  
c. Wręczenie statuetek i dyplomów wraz z laudacja Przewodniczącego Kapituły na 

cześć laureatów nagrody.  
20. Osoba prowadząca nie powinna być kojarzona z masową rozrywką i powinna posiadać 

walory osobowościowe, które pozwolą na prowadzenie dialogu z uczestnikami 
uroczystości oraz widownią. 

21. Za przebieg uroczystości odpowiedzialny jest organizator. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
22. Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy uczestnicy Konkursu 

zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie 
internetowej Organizatora.   

23. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia książek lub wycofać je z Konkursu, jeżeli 
zostaną zidentyfikowane uchybienia wobec niniejszego Regulaminu.  

24. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2014 roku. 
 


