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ZOSTAŃ EKOINNOWATOREM - OGÓLNOPOLSKI
KONKURS DLA STUDENTÓW [PATRONAT]
Ogólnopolski Konkurs EKOinnowatorzy to konkurs na najciekawsze inicjatywy studenckie z zakresu
energetyki i ochrony środowiska. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów studenckich i
najbardziej kreatywnych pomysłów na rozwiązanie przedstawionych zadań problemowych, a także
promocja osiągnięć studentów polskich uczelni. W konkursie mogą wziąć udział studenci
reprezentujący koła naukowe i inne organizacje studenckie.
Konkurs obejmuje dwa obszary tematyczne: Energia i Środowisko. Odrębnie dla obszarów każdego z
tych obszarów, zostały wydzielone dwie kategorie konkursowe:
Konkurs na najlepszy projekt studencki - w ramach tej kategorii mogą być zgłaszane projekty
obejmujące m.in. konstrukcję maszyn, urządzeń i pojazdów, do których zbudowania niezbędna
jest wiedza inżynierska z wielu dziedzin techniki oraz które charakteryzują się potencjałem
komercjalizacji.
Konkurs na najbardziej kreatywny pomysł, stanowiący rozwiązanie jednego z dwóch
następujących zadań problemowych: „Koncepcja miasta samowystarczalnego energetycznie”
oraz „Gospodarka bezodpadowa – koncepcja ograniczenia oraz 100% przetwarzania odpadów” –
w ramach tej kategorii oceniana będzie m.in. oryginalność przesłanych propozycji, praktyczne
możliwości realizacji, a także jakość przygotowania koncepcji.
Konkurs złożony jest z czterech etapów. Pierwszy etap służy wyłonieniu 10 najlepszych projektów oraz
10 najlepszych rozwiązań zadań problemowych na podstawie przesłanych zgłoszeń. Drugi etap to
opublikowanie nadesłanych ﬁlmów oraz głosowanie internetowe na najlepsze zgłoszenie. W trzecim
etapie odbędą się szkolenia online dla zespołów biorących udział w konkursie. Zwieńczeniem
konkursu będzie Uroczysta Gala Finałowa (etap czwarty), która odbędzie się 15 listopada 2019 r. na
Kopcu Kościuszki w Krakowie. Podczas Gali każdy z zespołów będzie miał okazję zaprezentować swój
projekt / rozwiązanie zadania problemowego, a także nastąpi wręczenie nagród głównych oraz nagród
dodatkowych.
Konkurs organizowany jest przez Instytut Zrównoważonej Energetyki w ramach doﬁnansowania
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dalsze szczegóły i bieżące informacje dostępne są na stronie konkursu: www.ekoinnowatorzy.pl oraz
na proﬁlu: www.facebook.com/ekoinnowatorzy. Zapraszamy również do odwiedzenia strony Instytutu
Zrównoważonej Energetyki: www.ize.org.pl, na której można znaleźć informacje o innych działaniach
prowadzonych przez organizację. (Materiały prasowe)

