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Informacje dla uczestników konkursu 

„Lepsze pomysły na Fundusze UE” 

 

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów na projekty, które koncentrują się na kwestiach 

środowiskowych, zrównoważonego rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności. Powinny one 

być działaniami, które potencjalnie mogłyby być finansowane przez politykę spójności UE. Do 

konkursu należy zgłaszać ogólne opisy proponowanych projektów w formularzu konkursowym 

znajdującym się na stronie http://bankwatch.org/konkurs/szczegoly. Całkowita długość zgłoszonego 

pomysłu nie powinna przekraczać 5 stron. 

 

Autorzy 3 najlepszych pomysłów otrzymają nagrody pieniężne (1200 EUR, 1000 EUR i 800 EUR za 

kolejno I, II i III miejsce) która będzie mogła zostać wykorzystana jako wsparcie dla inicjatyw 

mających na celu rozwój społeczności lokalnych.  

 

Kryteria konkursu 

 

Zgłaszane pomysły i projekty proponowanych rozwiązań muszą spełniać następujące kryteria: 

- Projekt powinien koncentrować się na dobru publicznym; 

- Projekt musi przyczyniać się do rozwoju społeczności i wspierania lokalnych rozwiązań; 

- Projekt promuje ochronę środowiska naturalnego; 

- Projekt skupia się na praktycznych, „twardych”, trwałych rezultatach; 

- „Miękkie” działania, takie jak szkolenia, zwiększanie świadomości i badania spełniają 

kryteria konkursowe tylko wówczas, jeśli będą towarzyszyć działaniom skutkującym 

wymiernym, „twardym” rezultatom.  

 

Zachęcamy do składania projektów na realizację dowolnych pomysłów spełniających kryteria 

przedstawione powyżej, w szczególności z następujących obszarów tematycznych – czysta energia, 

rozwój urbanistyczny, przyroda w mieście, zrównoważony transport, rozwój lokalny inicjowany 

przez społeczność, zielona infrastruktura i zachowanie ekosystemów. 

 

Jeden wnioskodawca może złożyć kilka propozycji projektów, ale tylko jedna z tych propozycji 

będzie mogła otrzymać nagrodę pieniężną. 

 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Organizacje pozarządowe, osoby indywidualne oraz grupy nieformalne. 

 

http://bankwatch.org/konkurs/szczegoly
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Ocena zgłoszeń i wybór najlepszych pomysłów 

Wszystkie aplikacje zostaną ocenione przez zespół ekspertów, działających w różnych obszarach 

zrównoważonego rozwoju, m. in. energii odnawialnej i efektywności energetycznej, zrównoważonej 

konsumpcji i wzorców produkcji, edukacji ekologicznej, partycypacji i rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, rozwoju lokalnego, zarządzania projektami, ochrony środowiska, etc. Jury będzie 

oceniało zgłoszone pomysły pod kątem spełniania kryteriów konkursowych. 

 


