
Soutěžní podmínky soutěže „Máte lepší nápady?“

1. Organizátor

Organizátorem soutěže je CEE Bankwatch Network, občanské sdružení se sídlem Na rozcestí
6, Praha 9, 190 00. Kontaktními osobami organizátora jsou Ondřej Pašek a Klára Sutlovičová.
Kontaktní adresou pro soutěž je email: soutez@bankwatch.org

2. Účastníci soutěže: 

Účastníky soutěže mohou být:
• fyzická osoba
• neformální skupina fyzických osob
• družstvo
• společenství vlastníků bytových jednotek
• obecně prospěšná společnost
• občanské sdružení
• nadace a nadační fond
• obec do velikosti 5000 obyvatel

Organizátor si vyhrazuje právo vztáhnout na různé skupiny účastníků různá kritéria hodnocení
a vznášet na ně různé požadavky v přihlášce do soutěže, případně v další komunikaci. Každý
účastník může získat vždy jen jednu cenu, bez ohledu na počet podaných nápadů na projekt.

3. Přihlašování do soutěže

Účastníci  se  mohou do soutěže přihlašovat  pomocí  přihlášky  odeslané do 15.11.2012 na
adresu  soutez@bankwatch.org. Účastníci, kteří kromě přihlášky uvedou svůj projekt také na
facebookovém  profilu  soutěže  https://www.facebook.com/MateLepsiNapady budou
zvýhodněni při  hodnocení. Nedostatečně vyplněné přihlášky mohou být vyřazeny ze soutěže.

4. Porota

Nápady na projekty  bude hodnotit  pětičlenná porota složená z  odborníků na energetiku,
dopravu,  ochranu  životního  prostředí,  urbanismus  a  komunitní  rozvoj  z  různých  sektorů
společnosti  –  neziskových organizací,  firem,  médií,  veřejné  správy,  výzkumu apod.  Jedním
z porotců je zástupce organizátora. Porotce nesmí být účastníkem soutěže. 

5. Hodnocení nápadů na projekty

První  třídění  přihlášek  do  soutěže  provede  zaměstnanec  organizátora  CEE  Bankwatch
Network  a  vyřadí  přihlášky  které  zjevně  nevyhovují  zadání  soutěže.  Zbývající  přihlášky
vyhodnotí porota na základě systému kritérií, která nastaví před tím, než se seznámí s prvním
hodnoceným projektem.  Porota  nebo  organizátor  soutěže  si  může  vyžádat  od  účastníků
doplnění informací v podané přihlášce. Nedoplnění informací na vyžádání se může negativně
projevit v hodnocení nápadu na projekt. Organizátor zveřejní protokol z hodnocení nápadů na
projekty  po  skončení  soutěže.  Porota  bude  hodnotit  zejména  ekologický  přínos  projektu,
kombinaci  přínosů  projektu  v  různých  oblastech,  inovativnost,  opakovatelnost,  zapojení
veřejnosti  do  plánování  a  realizace,  místní  dopad  projektu  a  zapojení  místních  firem  a
organizací.



6. Vyplnění přihlášky

Vyplnění odpovědí všech polí přihlášek je povinné, kromě polí internetová adresa a polí v sekci
Další  informace.  Dodržujte  maximální  stanovené  počty  slov,  mírné  překročení  budeme
tolerovat.

Informace k vyplňování některých polí:

Cíle projektu: 
Srozumitelně  v  bodech  popište  několik  cílů  vašeho  projektu  z  environmentální  oblasti,
z oblasti spolupráce s místní komunitou a zapojení veřejnosti. 

Podrobný popis vašeho záměru:
Popište, jak bude vypadat dokončený projekt. Uveďte jednotlivé části projektu a souvislosti
mezi nimi, fáze realizace a aktivity. Čím je nápad na projekt jiný než další podobné projekty?
Jaké inovativní přístupy projekt využívá? Jak projekt propojuje jednotlivé problémové oblasti?

Podrobný popis vašeho záměru, včetně předpokládané doby realizace
Uveďte stručnou charakteristiku všech sociálních skupin (např. obyvatelé dané ulice, členové
zemědělského družstva, mládež v obci apod.), které projekt přímo ovlivní – ať už budou jeho
uživateli,  provozovateli,  zaměstnanci,  zákazníky  apod.,  pokuste  se  je  vyčíslit.

Kolik bude váš přibližně projekt stát?
Uveďte částku přibližně adekvátní rozsahu a složitosti projektu. Výše částky samotná nebude
předmětem hodnocení, porota bude přihlížet k přiměřenosti částky k projektu i ke zvolenému
realizátorovi projektu.

Jaká část z celkových nákladů projektu by měla být uhrazena z evropských fondů?
Jaké jiné prostředky byste k uhrazení nákladů na váš projekt mohli  použít,  případně bude
projekt vytvářet zisk?
Zamyslete se, zda bude projekt bude vytvářet zisk nebo zda by bylo vhodné využít i jiné zdroje
financování,  například na  části  projektu,  které  přímo nesouvisí  s  ekologickým zaměřením.
Podle toho uveďte, jakou část celkových nákladů by měly pokrýt evropské fondy.

Jaké jsou přínosy vašeho projektu pro životní prostředí a snížení spotřeby přírodních zdrojů? 
Rozepište  přínosy  jednotlivých částí  projektu.  Kvantifikujte  je,  alespoň na úrovni  například
energetická renovace x  domů na pasivní  standart  nebo počet  osob,  které  zvolí  jiný  druh
dopravy než automobil.

Jak bude do projektu zapojena veřejnost?
Popište  příležitosti  zapojení  veřejnosti,  setkání,  informování,  připomínkování  apod.  Kolik
občanů by se mělo zúčastnit?

Jak  budou do projektu  zapojeny  místní  organizace  a  firmy? Jaký  bude  přínos  pro  místní
ekonomiku?
Bude projekt příležitostí pro uplatnění místního zboží a služeb? Popište, jaké příležitosti vytvoří
projekt  pro  zapojení  místních  firem  a  organizací,  zda  bude  přínosný  pro  již  existující
organizace a firmy.



7. Autorská práva a osobní údaje

Zasláním vyplněné přihlášky do soutěže dává účastník soutěže pořadateli svolení k reprodukci
textů nápadu na projekt  v  tištěné i  elektronické podobě,  případně všech grafických nebo
jiných příloh přihlášky. Osobní data, tedy jméno, příjmení, adresa a email účastníků nebudou
zveřejňovány bez jejich svolení a nebudou poskytovány třetím stranám.

8. Výhra

Porota  rozhodne  o  vítězích  na  prvním,  druhém  a  třetím  místě  na  základě  bodového
hodnocení.  Porota  může  neudělit  jednu  nebo  více  cen.  Na  cenu  nevzniká  právní  nárok,
hodnocení, pořadí účastníků a vítězství nelze nárokovat u soudu ani jinak. Vítězi na prvním
místě náleží odměna v českých korunách ekvivalentní hodnotě 1.500 Euro, na druhém místě
1.000 Euro, na třetím 500 Euro podle kurzu české koruny v den předání výhry. Částky v Kč
uvedené na stránkách soutěže a na facebookovém profilu mimo tato pravidla jsou pouze
orientační.  Výhra  bude  zaslána  vítězi  na  účet  po  vyřízení  administrativních  záležitostí
s  organizátorem.  Vzhledem k podmínkám financování  projektu soutěže Máte lepší  nápad
z prostředků Evropské komise, programu Europe for Citizens je možné, že vítěz a organizátor
budou  muset  uzavřít  nějaký  druh  dohody.  Organizátor  bude  maximálně  vycházet  vstříc
možnostem a přáním vítěze při  vytváření  této dohody a zajistí  plný  administrativní  servis.
Dohoda nebude mít vliv na výši výhry a nebude stanovovat žádné další povinnosti pro vítěze.

Tento projekt byl finančně podpořen z programu Evropské komise Europe for Citizens a z
grantu Evropské klimatické nadace.


