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Regulamin I edycji konkursu grantowego 
„Talenty Jutra” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, na jakich odbywa się konkurs grantowy 

„Talenty Jutra” – Edycja I. 
2. Organizatorem Konkursu grantowego „Talenty Jutra” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja 

Empiria i Wiedza z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, wpisaną do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000898274, posiadająca nr NIP 7011032071, REGON 2888904229 (zwana dalej „Organizatorem” 
lub „Fundacją”). 

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) Wniosek – dokument zawierający szczegółowy opis Projektu, zawierający m. in. harmonogram, 

budżet i zakładane rezultaty, złożony w elektronicznym systemie rejestracji wniosków 
dostępnym na stronie generator.empiriaiwiedza.pl; 

2) Dofinansowanie – przyznane przez Fundację Empiria i Wiedza Grantobiorcom świadczenie 
pieniężne na realizację konkretnego Projektu, zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

3) Wnioskodawca – indywidualna osoba fizyczna, która ubiega się o Dofinansowanie w ramach 
Konkursu; Wnioskodawcą nie może być grupa osób; w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osobą 
niepełnoletnią, zobowiązana jest przy złożeniu Wniosku załączyć własnoręcznie podpisane 
oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, stanowiące Załącznik do Regulaminu. 

4) Grantobiorca – osoba fizyczna, która została wybrana do otrzymania Dofinansowania od 
Fundacji Empiria i Wiedza w ramach Konkursu, w celu realizacji przygotowanego przez siebie 
Projektu; 

5) Projekt – działanie, które zgodnie z Wnioskiem Wnioskodawcy, ma zostać zrealizowane z 
udziałem środków pochodzących z Dofinansowania, zaplanowane (pod względem 
merytorycznym i finansowym) i określone w czasie oparte o cel określony w § 2 ust. 1 
Regulaminu; 

6) Komisja Konkursowa – komisja powołana przez Zarząd Fundacji Empiria i Wiedza w celu oceny 
Projektów i wyboru Finalistów; 

7) Jury Konkursu – przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji naukowych w Polsce, 
przedstawiciele partnerów merytorycznych o także inne osoby powołane przez Fundację w celu 
oceny Finalistów i wyboru Projektów przeznaczonych do Dofinansowania; 

8) Umowa – Umowa podpisywana przez Organizatora oraz Grantobiorcę, określająca warunki 
współpracy przy realizacji Projektu pomiędzy stronami; w przypadku, gdy Grantobiorca jest 
osobą niepełnoletnią, umowę w jej imieniu podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub 
opiekun prawny; Umowa zawiera także podpis Wnioskodawcy. 

9) Sprzęt/Wyposażenie – przedmioty użytkowe, które zostaną zakupione do realizacji Projektu i 

po zakończeniu Projektu będą użytkowane w ramach realizacji zadań przewidzianych w 

Projekcie. 

 
§ 2 

Cel i założenia Konkursu 
1. Celem konkursu jest inspirowanie młodych ludzi do innowacji, inwencji, realizacji projektów 

naukowo-badawczych w naukach ścisłych i medycynie. Mamy nadzieję, że w wyniku tego konkursu 

powstaną rewolucyjne wynalazki. Będziemy jednocześnie rozwijać kapitał społeczny Polski. 
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2. Założeniem Konkursu jest wybranie najlepszych projektów naukowo-badawczych i/lub wynalazków 

realizowanych w dziedzinie nauk ścisłych i medycynie.  

3. Fundacja Empiria i Wiedza dofinansuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Projekty 

wybrane przez Komisję Konkursową, które będą realizowały cele Konkursu, o których mowa w ust. 

1 powyżej. Łączna pula Dofinansowań przewidziana w Konkursie wynosi 500 000,00 zł (słownie: 

pięćset tysięcy złotych 00/100). 

 

§ 3 

Tryb i zasady składania Wniosku 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne w wieku 15-25 lat będące obywatelami 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez Grantobiorcę. 
3. Podstawą ubiegania się o Dofinansowanie w Konkursie jest złożenie Wniosku w wersji 

elektronicznej poprzez generator Wniosków online dostępny na stronie 
generator.empiriaiwiedza.pl w terminie od 1.10.2022 r. do 15.11.2022 r. do godz. 23:59. 

4. Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 1.03.2023 r. do 
31.12.2023 r. 

5. Jeden Projekt może otrzymać Dofinansowanie w kwocie 25 000,00 złotych brutto (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 

6. Jeden Wnioskodawca może zgłosić do Konkursu tylko jeden Wniosek. 
7. Wnioskodawca może zgłosić tylko oryginalną pracę naukowo-badawczą lub wynalazek, co oznacza 

że jest autorem zgłoszonego projektu.  
8. Projekt można zgłosić w jednej z poniższych kategorii: 

a. biotechnologia, 
b. informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne, 
c. nauki biologiczne oraz medycyna, nauki o zdrowiu, 
d. nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku, 
e. nauki fizyczne i astronomia. 

9. Zgłoszone projekty muszą być w fazie realizacji. Dofinansowanie może być przyznane m.in. na 
kontynuację i/lub rozszerzenie obszaru badań naukowych czy rozwinięcie/udoskonalenie 
wynalazku. Dofinansowanie nie będzie przyznane na projekty, które są dopiero w fazie pomysłu.  

 
§ 4 

Przebieg Konkursu 
1. Termin składania Wniosków on-line, w trybie określonym w § 3 ust. 3 Regulaminu, rozpoczyna się 

1.10.2022r. i upływa 15.11.2022 r. o godz. 23:59. 
2. Złożenie Wniosku jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
3. Wszystkie złożone Wnioski podlegają ocenie formalnej, przeprowadzanej przez Organizatora. 
4. Przez spełnienie wymagań formalnych rozumie się: 

1) Złożenie kompletnego Wniosku przez osobę spełniającą kryterium opisane w § 3 ust. 1 
Regulaminu; 

2) Zgodność realizowanego projektu z celami i założeniami programu grantowego; 
3) czas trwania Projektu minimum 90 dni, maksymalnie 334 dni, w okresie najwcześniej od 

1.02.2023 najpóźniej do 31.12.2023; 
4) ustalenie kosztorysu Projektu w sposób uwzględniający ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 

1 i 2 Regulaminu. 
5. Do oceny merytorycznej będą zakwalifikowane wyłącznie Wnioski spełniające wymagania 

formalne. 
6. Ocena merytoryczna składa się z dwóch etapów: 
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a. Etap I: Komisja Konkursowa przy pomocy kryteriów oceny, o których mowa w ust. 8 
poniżej, wybierze oceni Wnioski, z których najlepiej ocenione (maksymalnie 50 Wniosków) 
zostaną zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej. Finaliści etapu I zostaną 
zaproszeni do udziału w etapie drugim. 

b. Etap II: Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich Projektów podczas Gali 
Finałowej przed Jury Konkursu. Finaliście, których projekty zostaną uznane za najlepsze, 
zwani dalej Grantobiorcami, otrzymają Dofinansowanie. 

7. Zarząd Fundacji Empiria i Wiedza podejmie uchwałę w sprawie wyboru Projektów 

zarekomendowanych przez Jury, które zostaną objęte Dofinansowaniem.  

8. Członkowie Komisji Konkursowej oraz Członkowie Jury zobowiązani są do informowania 

Organizatora o zaistnieniu jakichkolwiek okoliczności mogących budzić wątpliwości, co do ich 

bezstronności w procesie oceny danego Wniosku. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń co do 

bezstronności członka Komisji Konkursowej, Organizator powoła na jego miejsce innego członka 

Komisji Konkursowej lub Jury. 

9. Gala finałowa odbędzie się 11 stycznia 2023 (wtorek) w Planetarium – Śląskim Parku Nauki w 

Chorzowie. Fundacja nie finansuje udziału Wnioskodawcy w gali finałowej, w szczególności nie 

pokrywa kosztów dojazdu ani diet związanych z udziałem. 

10. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora (Fundacja empiria i wiedza) 
do dnia 11.01.2023 r. (środa) do godz. 18:00. 

11. Fundacja zawrze Umowę z Wnioskodawcami, których Wnioski zostały wybrane przez Zarząd 
Fundacji na mocy uchwały, o której mowa w ust. 6 po weryfikacji przesłanych dokumentów 
określonych w ust. 12. 

12. Decyzja Organizatora o przyznaniu Dofinansowania jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. Postępowanie nie ma charakteru postępowania administracyjnego. 

13. Organizator nie udostępnia do wglądu informacji o przebiegu oceny poszczególnych Wniosków. 
14. Warunkiem wypłaty Dofinansowania do dnia 15.02.2023 r. jest przesłanie podpisanej i kompletnej 

Umowy do dnia 31.01.2023 r. Grantobiorca najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką 
pocztową/kurierem (obowiązuje data wpływu) prawidłowo podpisaną i kompletną Umowę. 

15. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 12 lub 13 w zastrzeżonych 

terminach lub przesłania dokumentów, które nie spełniają warunków formalno-prawnych, Zarząd 

Fundacji może podjąć uchwałę o cofnięciu Dofinansowania. 

16. W przypadku podjęcia uchwały o cofnięciu Dofinansowania, Organizator może dokonać wyboru 
innego Projektu mając na względzie ponowną lub dotychczasową rekomendację Komisji 
Konkursowej W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 - 14. 

17. W przypadku wyboru innego Projektu, Organizator będzie kierował się przyznaną punktacją przez 
Komisję Konkursową i wybierze kolejny najwyżej oceniony Projekt. 

18. Umowa może zostać podpisana przez Grantobiorcę z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

 
§ 5 

Przeznaczenie Dofinansowania 
1. Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

1) zakup sprzętu niezbędnego do realizacji Projektu; 

2) zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu; 

3) wyjazdy krajowe związane z realizacją Projektu, w tym kongresy, konferencje, staże; 

4) koszty współpracy z ośrodkami naukowymi lub naukowo-badawczymi. 

https://empiriaiwiedza.pl/
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2. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na: 

1) wynagrodzenie osoby realizującej Projekt; 

2) wynagrodzenie opiekuna Projektu. 

 

§ 6 
Obowiązki Grantobiorcy 

1. Grantobiorca w ramach realizacji Umowy zobowiązany jest do: 
1) realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem; 
2) informowania na wniosek Organizatora o prowadzonych działaniach dotyczących Projektu; 
3) prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
4) złożenia merytorycznego i finansowego sprawozdania końcowego z realizacji Projektu w 

terminie do dnia 31.01.2024; w przypadku Grantobiorcy niepełnoletniego złożenie 
sprawozdania końcowego z realizacji Projektu dokonywane jest przez Grantobiorcę; 

5) informowania o wsparciu Projektu przez Fundację w mediach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim 
i międzynarodowym lub na stronach internetowych/fanpage’u Grantobiorcy oraz we wszystkich 
materiałach informacyjnych typu: plakaty, wywiady itp., jak również podczas spotkań 
dotyczących realizacji Projektu; 

6) umieszczenia we wszystkich materiałach drukowanych oraz materiałach „online” dotyczących 
realizacji Projektu informacji o treści: „Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza 
w programie „Talenty Jutra” wraz z logotypem Fundacji i logotypem Programu „Talenty Jutra”, 
użytymi zgodnie z księgą znaku.  

2. Grantobiorca zobowiązany jest do działania transparentnego, a przez to zobowiązany jest nie 
angażować do realizacji Projektu podwykonawców związanych z nim kapitałowo (np. spółki 
powiązane w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 ksh lub art. 23 m ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT) lub osobowo 
(np. bliscy i członkowie rodziny). Jeśli zaangażowanie osoby powiązanej jest niezbędne i 
uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie, Fundacja może wyrazić zgodę na podjęcie współpracy 
z podwykonawcą powiązanym na uzasadniony wniosek Grantobiorcy. Zgoda ma formę 
dokumentową lub pisemną, forma zastrzeżona każdorazowo pod rygorem nieważności. W 
przypadku braku ubiegania się o zgodę Fundacji i zaangażowania w realizację Projektu 
podwykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo, Fundacja uprawniona jest do odstąpienia 
od Umowy w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia uchybienia.  

3. Informacje o udzieleniu darowizny są jawne i mogą zostać zamieszczone w materiałach 
informacyjnych Fundacji lub jej fundatora – Banku Gospodarstwa Krajowego (strona internetowa, 
raport roczny i inne publikacje). 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań Grantobiorcy i realizacji Projektu określa 
Umowa. 

§ 7 
Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest 
Organizator.  

2. Organizator przetwarza dane osobowe Grantobiorcy oraz ewentualnie jego przedstawiciela 
ustawowego w celu (1) realizacji Konkursu w tym jego ewaluacji i sprawozdawczości i obrony przed 
potencjalnymi roszczeniami osób trzecich  w związku z Konkursem oraz (2) w celu wykonania 
umowy z Grantobiorcą. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 
Regulaminu uzasadniony interes administratora, zaś w zakresie, o  którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 
zawarta umowa. 
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4. Dane osobowe, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 Regulaminu będą przetwarzane przez okres 
niezbędny dla zrealizowania Konkursu w tym jego przeprowadzenia i sprawozdawczości, oraz  aż 
upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe, o których mowa w § 7 ust.  2 pkt 2 
Regulaminu będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fundacji oraz 
członkowie Komisji konkursowej. Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące usługi na rzecz 
Fundacji np. w zakresie przeprowadzenia audytu, księgowości lub usług prawnych. 

6. Przetwarzane dane osobowe zostały uzyskane od Wnioskodawców lub ich przedstawicieli 
ustawowych. zaś dane Wnioskodawcy uzyskano za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie i 
późniejszego zawarcia Umowy. 

8. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie 
danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania Wniosków i ogłoszenia wyników 

Konkursu poprzez ich wydłużenie o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. O wszelkich ewentualnych 
zmianach terminów składania Wniosków lub ogłoszenia wyników Konkursu Wnioskodawcy zostaną 
poinformowani na stronie internetowej Organizatora pod adresem empiriaiwiedza.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku braku 
zgłoszeń lub ich niskiej wartości merytorycznej, jak również do wyboru Wniosków na łączną kwotę 
niższą lub wyższą niż 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 

3. Wszelkie kwestie sporne związane z postanowieniami Regulaminu są rozpatrywane przez Zarząd 
Fundacji zgodnie ze statutem Fundacji i innymi aktami regulującymi działalność Fundacji. 

4. Rozstrzygnięcia Zarządu Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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Załącznik 

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów dziecka, biorącego udział w konkursie grantowym „Talenty Jutra” 

Niniejsze oświadczenia odbierane są w związku ze zgłoszeniem do udziału w konkursie grantowym „Talenty 

Jutra”, którego organizatorem jest Fundacja Empiria i Wiedza z siedzibą w Warszawie (00-955), przy Al. 

Jerozolimskich 7 (dalej: „Konkurs”) dziecka, którego opiekunem prawnym/rodzicem jest Pan/Pani.  

My, niżej podpisani opiekunowie prawni/rodzice Dziecka, tj. ………………………………………….. (dalej: „Dziecko”):  

1. ………………………………………….  

w związku ze zgłoszeniem Dziecka do Konkursu, niniejszym:  

 oświadczamy, że w dniu dokonywania zgłoszenia Dziecka do Konkursu oraz w dniu złożenia 

niniejszych oświadczeń przysługuje nam wyłączna władza rodzicielska/sprawujemy wyłączną 

opiekę nad Dzieckiem w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, tj. Dz.U.2020.1359, dalej jako k.r.o.; 

 potwierdzamy, iż wraz z dokonaniem zgłoszenia Dziecka do Konkursu, zapoznaliśmy się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Konkursie, o której mowa w par. 7 

Regulaminu; Przyjmujemy do wiadomości że nasze dane osobowe jak i dane osobowe Dziecka będą 

przetwarzane przez administratora w związku z udziałem naszego Dziecka w Konkursie, a w razie 

wyboru przez organizatora naszego Dziecka jako uprawnionego do otrzymania grantu w Konkursie, 

również w celu przygotowania umowy o dofinansowanie;  

 Wyrażamy niniejszym zgodę na udział Dziecka w Konkursie; 

 

Data……………………………………                                                               Data…………………………………… 

Imię i nazwisko……………………………………                                Imię i nazwisko…………………………………… 

Podpis……………………………………….                                                     Podpis…………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE JEDNEGO RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO  

(podpisywane w przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych)  

Świadom/a tego, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie (art. 97 k.r.o.), oświadczam, że 

wyrażenie powyższych zgód na udział mojego Dziecka w Konkursie oraz na  przetwarzanie danych osobowych w 

związku z udziałem w Konkursie przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi 

znanych bądź uzyskałem/am odpowiednie zgody od drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 

Data……………………………………                                                                

Imię i nazwisko……………………………………                                

Podpis……………………………………….                                                     


