
  

 
 

 

 

 
 

Konkurs sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz European Climate Foundation. 
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 REGULAMIN KONKURSU „Lepsze pomysły na Fundusze UE”  

 

 

§ 1 Cel 

Celem konkursu jest promocja modelowych i efektywnych projektów o zasięgu regionalnym 

i lokalnym, które potencjalnie mogłyby być sfinansowane z Funduszy Europejskich. Projekty 

zgłoszone do konkursu powinny łączyć polityki horyzontalne Unii Europejskiej oraz wpisywać się 

w strategię zrównoważonego rozwoju. 

 

§ 2 Finansowanie konkursu 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Engaging EU citizen`s voice” finansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli”.  

 

§3 Słowniczek 

1. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: 

a) „Organizator” - Organizatorem konkursu jest CEE Bankwatch Network, z siedzibą w Pradze 

(Republika Czeska), ul. Na Rozcesti 1434/6;  

b) „Partner” - partnerem projektu w Polsce jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z siedzibą 

w Krakowie, ul. Sławkowska 12; 

c) „Konkurs” – jest to Konkurs „Lepsze pomysły na Fundusze UE”; 

d) „Regulamin” – jest to Regulamin Konkursu „Lepsze pomysły na Fundusze UE”, 

e) „Miękkie” działania” – są to działania nieinwestycyjne, obejmujące w szczególności takie 

przedsięwzięcia jak szkolenia, warsztaty, kursy, stypendia, współpracę, których efekty są trudno 

mierzalne ;  

f) „Twarde” rezultaty” – są to wyniki działań, które są łatwo mierzalne w szczególności inwestycje, 

budowa oraz modernizacja infrastruktury i budynków, przedsięwzięcia związane z prowadzeniem i 

wdrożeniem wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach; 

g) „Uczestnik” – jest to osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy na stronie  

http://bankwatch.org/konkurs/szczegoly, zgłosiła do oceny swój pomysł lub projekt oraz 

zaakceptowała Regulamin; 

h) „Wymagane dane” – są to dane podawane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym 

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

i) „Komisja Konkursowa” – jest to zespół ekspertów, działających w różnych obszarach 

zrównoważonego rozwoju, między innymi  efektywności energetycznej, zrównoważonej konsumpcji i 

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

rozwoju lokalnego, zarządzania projektami, ochrony środowiska, oraz podobnych, oceniający 

nadesłane pomysły i projekty. 

 

 

http://bankwatch.org/konkurs/szczegoly
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§ 4 Kryteria udziału 

1. Projekty zgłoszone do konkursu muszą koncentrować się na kwestiach środowiskowych, 

zrównoważonego rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności, w szczególności w następujących 

obszarach tematycznych: czysta energia, rozwój urbanistyczny, przyroda w mieście, zrównoważony 

transport, rozwój lokalny inicjowany przez społeczność, zielona infrastruktura i zachowanie 

ekosystemów. 

2. Zgłaszane projekty proponowanych rozwiązań muszą spełniać łącznie następujące kryteria 

merytoryczne: 

a) Projekt musi koncentrować się na dobru publicznym; 

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

c) Projekt musi promować ochronę środowiska naturalnego; 

d) Projekt musi skupiać się na praktycznych, „twardych”, trwałych rezultatach; 

 

3. „Miękkie” działania spełniają kryteria konkursowe tylko wówczas, jeśli będą towarzyszyć 

działaniom skutkującym wymiernym, „twardym” rezultatom.  

 

§ 5 Adresaci 

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są: 

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) 
b) osoby fizyczne oraz  
c) grupy osób fizycznych.  

 

2. Nie jest wymagane istnienie formalnych więzi łączących grupę wymienionych w ust. 1 pkt. c). 

 

§ 6 Nagroda 

1. W wyniku selekcji Komisja Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców, którzy otrzymają następujące 

nagrody pieniężne: 

a) Za zajęcie I miejsca – 1200 EUR brutto 

b) Za zajęcie II miejsca – 1000 EUR brutto 

c) Za zajęcie III miejsca – 800 EUR brutto 

 

2. Od każdej nagrody potrącany jest podatek od wygranej w wysokości określonej przez właściwe 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

  

3. Wyróżnieniem dla nagrodzonych oraz pozostałych projektów, które uzyskają ponad 75% 

dostępnych punktów będzie promocja na portalu www.ekoprojekty.pl 

 

http://www.ekoprojekty.pl/
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4. Nagroda zostanie przelana na konto wskazane przez autora zwycięskiego projektu w terminie 20 

dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu w czasie ceremonii finałowej.  

 

§ 7 Skład, tryb wyboru, prace i decyzje Komisji Konkursowej 

1. W skład Komisji będzie wchodzić 5 osób, wybranych przez organizatora. 

2. Komisja Konkursowa będzie oceniała zgłoszone pomysły pod kątem spełniania kryteriów 

konkursowych określonych w § 4 oraz zgodnie z kryteriami dotyczącymi punktacji wskazanymi w § 9 

ust. 2 Regulaminu.  

3. Decyzja Komisji w sprawie oceny prac jest ostateczna. Nie przysługuje od niej żaden środek 

odwoławczy. 

4. Członkowie Komisji są w swojej ocenie suwerenni. 

 

§ 8 Prawo wglądu przysługujące Uczestnikowi. 

1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w ocenę pracy dokonaną przez Komisję. 

 

2. Zamiar skorzystania z przysługującego prawa należy zgłosić, drogą mailową, najpóźniej w terminie 

7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu osobie wskazanej w § 18. 

 

3. Uczestnik, który skorzysta z prawa wglądu otrzyma szczegółową ocenę swojej pracy według 

kryteriów wskazanych w § 9 ust. 2. 

 

§ 9 Punktacja 

1. Komisja ocenia prace w skali punktowej. 

 

2. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 16 pkt. Ocena nadesłanych zgłoszeń będzie dokonana 

w formie punktacji oceniającej spełnianie kryteriów z par. 4 pkt. 2 niniejszego regulaminu. W 

przypadku takiej samej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej projektów, ostatecznego 

wyboru dokona Komisja Konkursowa.  

 

 

§ 10 Zgłoszenie na konkurs 

1. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który 

znajduje się na stronie http://bankwatch.org/konkurs/szczegoly.  

 

2. Jeden Uczestnik może złożyć kilka propozycji projektów, jednak tylko jedna z tych propozycji, 

najlepiej oceniona przez Komisję według kryteriów podanych w § 9 ust. 2, będzie mogła otrzymać 

nagrodę pieniężną.  

 

http://bankwatch.org/konkurs/szczegoly
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§ 11 Terminy i sposób nadsyłania prac 

1. Harmonogram przebiegu konkursu: 

a) termin nadsyłania projektów: 31 października 2012 r. 

b) ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród na gali podsumowującej projekt: do 15 grudnia 2012 r. 

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy ponadto przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na 

adres konkurs@bankwatch.org do dnia 31 października 2012 r.   

 

§ 12 Licencja  

1. Nadsyłając materiały prezentujące projekty Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji 
niewyłącznej, na czas nieograniczony, bez ograniczeń terytorialnych, na wykorzystanie prac w 
publikacjach promocyjnych oraz jako dokumentację Konkursu.  
 
2. Nadesłane materiały będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w zakresie określonym 
w ust 1. 
 
3. Uczestnik wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany 
zgłoszony pomysł, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z projektu w celach 
określonych w § 12 ust. 1. 
  
4. Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie przez Organizatora sublicencji innym podmiotom w zakresie 
określonym w ust. 1. 
 

§ 13 Oświadczenie o przysługujących autorowi praw do pomysłu projektu oraz skutki naruszenia 

praw 

1. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, iż prezentowana przez niego praca jest wolna od 

jakichkolwiek wad prawnych.  

 

2. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia ich praw, w szczególności praw autorskich, a także w sytuacji, gdy 

zgłoszony projekt posiada inne wady prawne, Uczestnik zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich 

roszczeń wynikających z dokonanych przez niego naruszeń i zaniedbań oraz do zwolnienia 

Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

 

3. Uczestnik zobligowany jest również do zwrotu kosztów wynikłych z dokonanego przez niego 

naruszenia lub zaniedbania, powstałych po stronie Organizatora. 

  

§ 14 Wykorzystanie materiałów związanych z konkursem 

Wykorzystanie przez osoby trzecie jakichkolwiek materiałów związanych z Konkursem, w tym znaków 

graficznych, logo, regulaminu i innych, wymaga pisemnej zgody Organizatora. 

 

§ 15 Spory wynikające z zastosowania Regulaminu konkursu 

mailto:konkurs@bankwatch.org
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Wszelkie spory wynikające z zastosowania Regulaminu, bądź powstałe na tle interpretacji jego 

postanowień będą rozstrzygane przez Komisję Konkursową. 

 

§ 16 Wyłączenie odpowiedzialności: 

Organizator nie odpowiada za zdarzenia wynikłe: 

a) z działania siły wyższej, 

b) z niezawinionej przez organizatora awarii sieci informatycznej, telekomunikacyjnej, systemu 

teleinformatycznego, systemu zasilania, wad transmisji danych, 

c) z decyzji wydanych przez władze oraz organy administracji publicznej. 

 

§ 17 Informacje dodatkowe 

1. Przystąpienie do konkursu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne 

z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu konkursu. 

 

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych 

osobowych, umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym, w zakresie niezbędnym dla realizacji 

konkursu, prowadzenia jego dokumentacji, przeprowadzenia ceremonii finałowej, ogłoszenia  

wyników konkursu oraz publikacji nadesłanych prac. 

 

3. Osoby nominowane do zdobycia nagród zostaną poinformowane o ceremonii finałowej najpóźniej 

na 10 dni przed jej odbyciem. 

 

4. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszonej na ceremonii finałowej. 

 

5. Autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni na ceremonię finałową konkursu, podczas której 

zostaną ogłoszone ostateczne wyniki konkursu i wręczone nagrody. W przypadku nieobecności na 

ceremonii nagroda zostanie przesłana przekazem pocztowym na adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

§18 Kontakt: 

Wszystkich informacji udziela: 

Patrycja Romaniuk 

CEE Bankwatch Network/Polska Zielona Sieć 

email: patrycja.romaniuk@bankwatch.org  

tel: (022) 892-00-86 
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