Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 9/2018
Rady „Pracodawców Pomorza”
z dnia 12 czerwca 2018 roku

Regulamin Nagrody
PRIMUM COOPERATIO, czyli „ Nade wszystko współpraca”
im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza

1. Nagrodę „Primum Cooperatio”, czyli „Nade wszystko współpraca” im. Prof.
Bolesława Mazurkiewicza przyznaje Kapituła, którą powołuje Rada
„Pracodawców Pomorza” w formie uchwały.
2. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe połączone
z udokumentowaną działalnością kandydata w zakresie wdrożeń swojego
dorobku naukowego w gospodarce.
3. Nagrodę otrzymuje naukowiec, który swoim działaniem udowodnił, że
możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne
korzyści gospodarce i nauce.
4. Nagroda promuje osoby ze środowiska naukowego, które w sposób aktywny,
swoją twórczą myślą i doświadczeniem przyczyniają się do wspierania
i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.
5. Nagroda jest przyznawana osobie reprezentującej dowolną dziedzinę nauki.
6. Nagroda może być przyznana danej osobie tylko jeden raz.
7. Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody przysługuje:
a) Władzom wyższych uczelni Województwa Pomorskiego,
b) Zarządom podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę oraz
funkcjonujących na terenie Pomorza,
c) Członkom Kapituły oraz Zarządu, sekcji i oddziałów organizacji
„Pracodawcy Pomorza”,
d) Członkom Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości.
8. Nagrodę stanowi statuetka „Primum Cooperatio ”.
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9. Informacja dotycząca Nagrody wraz z zaproszeniem do składania wniosków
o przyznanie Nagrody jest dystrybuowana zainteresowanym podmiotom
w formie pisemnej lub/oraz w formie informacji zamieszczonej na stronie
internetowej organizacji.
10. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać charakterystykę
kandydata ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wybitnych
osiągnięciach naukowych, przykładów wdrożenia wyników badań w
gospodarce, organizacji seminariów lub konferencji wspólnie ze
środowiskiem gospodarczym nt. wdrażanych projektów. Dodatkowo można
przedstawić opinie, referencje, podziękowania itp. związane z realizacją prac
naukowych na rzecz przedsiębiorstw lub inwestorów gospodarczych.
11. Wnioski o przyznanie Nagrody w formie pisemnej należy składać w terminie
określonym przez Kapitułę Nagrody w sekretariacie organizacji „Pracodawcy
Pomorza”, Al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku-Wrzeszczu ew. przesłać listownie
lub drogą elektroniczną na adres: biuro@pracodawcypomorza.pl
12. Sekretariat przekazuje wnioski o przyznanie Nagrody Przewodniczącemu
Kapituły, który przedkłada je i referuje Kapitule podczas posiedzenia.
13. Tryb i zasady wyboru ustala Kapituła Nagrody.
14. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się podczas Gali organizowanej
przez „Pracodawców Pomorza”.
15. Wszelkich technicznych informacji o konkursie udziela Biuro organizacji.
16. Wszystkie otrzymane zgłoszenia konkursowe pozostają u Organizatora i nie
podlegają zwrotowi.
17. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez
Biuro organizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”).

