Regulamin udzielania patronatu/partnerstwa przez
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych Unii Europejskiej
Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatów i partnerstw
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej zwanego dalej
KPK.
§2
1. Patronat KPK stanowi szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia związanego z
promocją Programów Badawczych Unii Europejskiej.
2. Prawo do przyznawania patronatu KPK przysługuje przedstawicielowi Dyrekcji KPK.
§3
1. Patronat KPK może być przyznany przedsięwzięciu, które:
a) ma zasięg, rangę lub znaczenie regionalne,

ponadregionalne, ogólnopolskie lub

międzynarodowe;
b) gromadzi kluczowe podmioty i/lub osoby reprezentujące określoną tematykę;
c) promuje polski potencjał naukowy i innowacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem
Programów Badawczych Unii Europejskiej;
d) gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny samego wydarzenia
e) jest przedsięwzięciem non profit.
2. Patronat KPK może być przyznany przedsięwzięciom o charakterze lokalnym lub
regionalnym, w przypadku stwierdzenia ich wyjątkowego znaczenia dla europejskiej
problematyki badawczej i/lub innowacyjnej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach patronatem może zostać objęte przedsięwzięcie
o charakterze komercyjnym.
4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną
edycję.
§4
1.Przyznanie patronatu KPK oznacza:

a) uzyskanie przez wnioskującego prawa do używania logotypu KPK wyłącznie na potrzeby
promocji przedmiotowego wydarzenia;
b) umieszczenie informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej KPK (www.kpk.gov.pl)
oraz mediach społecznościowych;
c) umieszczenie informacji o przedsięwzięciu w newsletterze KPK;
2. Informacja o przyznaniu patronatu KPK jest zamieszczona na stronach internetowych
organizatora przedsięwzięcia.
§5
1. Partnerstwo KPK stanowi deklarację współpracy dla przedsięwzięcia związanego z
promocją Programów Badawczych Unii Europejskiej.
2. Prawo do przyznawania partnerstwa KPK przysługuje Dyrekcji KPK.
§6
Partnerstwo KPK może być przyznane przedsięwzięciu, które reprezentuje wysoki poziom
merytoryczny i stwarza możliwości promocji polskiego potencjału naukowego i
innowacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem Programów Badawczych Unii Europejskiej.

§7
1.Przyznanie partnerstwa KPK oznacza:
a) zaangażowanie merytoryczne ekspertów KPK w przedsięwzięcie
b) uzyskanie przez wnioskującego prawa do używania logotypu KPK wyłącznie na potrzeby
promocji przedmiotowego wydarzenia;
c) umieszczenie informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej KPK (www.kpk.gov.pl)
oraz mediach społecznościowych;
d) umieszczenie informacji o przedsięwzięciu w newsletterze KPK;
e) możliwość zorganizowania informacyjno-eksperckiego stoiska KPK.
2. Informacja o przyznaniu partnerstwa KPK jest zamieszczona na stronach internetowych
organizatora przedsięwzięcia.

§8
Przyznanie patronatu/partnerstwa KPK nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub
organizacyjnego przez KPK dla organizatora.

Procedura przyznawania patronatu lub partnerstwa
§9
1.Wniosek o przyznanie patronatu/partnerstwa KPK organizator przesyła do Zespołu
Promocji na adres e-mail: promocja@kpk.gov.pl. Wniosek dostępny jest na stronie
www.kpk.gov.pl w zakładce „O KPK”.
2. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
a) szczegółowy program przedsięwzięcia;
b) regulamin (jeśli dotyczy).
3. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien być
przesłany nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia.
§ 10
Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 9 ust.1, 2 i 3 lub złożony został po
terminie, nie będzie rozpatrywany.
§ 11
1. O przyznaniu albo o odmowie patronatu/partnerstwa KPK organizator zostanie
powiadomiony przez Zespół Promocji drogą elektroniczną nie później niż 20 dni przed
rozpoczęciem przedsięwzięcia.
2. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu patronatu/partnerstwa organizator jest zobowiązany
do niezwłocznego przekazania Zespołowi Promocji:
a) logotypu organizatora (jeśli posiada);
b) logotypu przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).
Warunki związane z realizacją patronatu/partnerstwa KPK
§ 12
1. Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany poinformować współorganizatorów oraz
uczestników o przyznanym patronacie/partnerstwie.
2. W przypadku objęcia patronatem/partnerstwem KPK całości przedsięwzięcia organizator
zobowiązany jest umieścić informację o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach
promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz na stronie
internetowej, na której znajdują się informacje o danym przedsięwzięciu.
3. Po zakończeniu przedsięwzięcia organizator jest zobowiązany przesłać do KPK:

a) sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia (w formie pisemnej);
b) dokumentację fotograficzną;
c) po jednym egzemplarzu wszystkich opracowanych przez organizatora materiałów
informacyjno-promocyjnych (o ile ustalenia pisemne pomiędzy organizatorem a KPK nie
stanowią inaczej).
4. Sprawozdanie wraz z kompletem załączników wymienionych w § 9 ust.3 powinny zostać
dostarczone w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia do KPK:
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych Unii Europejskiej
02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
promocja@kpk.gov.pl.
5. KPK zastrzega sobie możliwość wizytacji przedsięwzięcia objętego patronatem.
Odebranie patronatu/partnerstwa KPK
§ 13
1. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku podania przez wnioskodawcę
informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 niezgodnych ze stanem faktycznym, KPK może
odebrać przyznany wcześniej patronat/partnerstwo.
2. O odebraniu patronatu/partnerstwa organizator jest informowany pisemnie.
§ 14
Odebranie patronatu/partnerstwa zobowiązuje organizatora do bezzwłocznej rezygnacji z
używania przyznanego patronatu oraz wycofania wszystkich materiałów informacyjnych i
promocyjnych, na których widnieje logo KPK.

