REGULAMIN KONKURSU „EkoAktywni”
§ 1 Przedmiot i cel Konkursu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej Funduszem lub
Organizatorem ogłasza III edycję Konkursu „EkoAktywni”.
Celem Konkursu jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność
na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego.
§ 2 Uczestnicy Konkursu i kategorie uczestnictwa
1. Konkurs ogłaszany jest w następujących kategoriach:
1) Organizacja pozarządowa,
2) Osoba fizyczna, w podkategoriach:
a) ochrona siedlisk przyrodniczych,
b) edukacja ekologiczna,
2. Do Konkursu można zgłaszać:
1) kategoria „organizacja pozarządowa”: organizacje pozarządowe prowadzące działalność proekologiczną
oraz uzyskujące efekty ekologiczne co najmniej na terenie województwa łódzkiego, realizujące projekty
i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju,
profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, aktywizujące społeczność lokalną, kreujące liderów.
Zgłoszeń dokonywać mogą (zgodnie z zał. nr 1): Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego,
Starostowie, Prezydenci miast, Burmistrzowie, Wójtowie - po jednym zgłoszeniu.
2) kategoria „osoba fizyczna”: osoby podejmujące działania prowadzone na terenie województwa łódzkiego
w dwóch podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych i edukacja ekologiczna.
W podkategorii „ochrona siedlisk przyrodniczych” zgłoszenia dokonuje (zgodnie z zał. nr 2) dana osoba
fizyczna. W podkategorii „edukacja ekologiczna” zgłoszeń dokonywać mogą (zgodnie z zał. nr 3)
organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.
§ 3 Przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie konkursowe
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do Funduszu wypełnionego zgłoszenia konkursowego
(zgłoszenie należy wypełnić komputerowo), sporządzonego według wzoru stanowiącego załączniki nr 1,2 lub 3
do niniejszego Regulaminu, stosownie do zgłaszanej kategorii i podkategorii.
2. Wzór zgłoszenia do Konkursu można pobrać ze strony internetowej www.zainwestujwekologie.pl w zakładce
KONKURSY.
3. Dokumentację fotograficzną potwierdzającą prowadzone działania należy załączyć na płycie CD lub innym
nośniku elektronicznym, zapisaną w formacie jpg.
4. Wniosek konkursowy należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Łodzi na adres:
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub
kurierskie w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs „EkoAktywni” w terminie do
15 września 2016 r., przy czym data wpływu rozumiana jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu.

§ 4 Kolegium Konkursowe i zasady oceny zgłoszeń
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1. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona powołane przez Zarząd Funduszu Kolegium Konkursowe.
2. Wnioski konkursowe złożone niezgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu, nie podpisane lub nieprawidłowo
wypełnione, nie będą podlegały ocenie Kolegium.
3. Kolegium dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc po uwagę:
1) kategoria – organizacja pozarządowa
a) prowadzoną przez organizację pozarządową zgłaszaną do Konkursu działalność w zakresie edukacji
ekologicznej i promowania ochrony środowiska naturalnego woj. łódzkiego w latach 2013 – 2015;
b) zasięg terytorialny prowadzonej działalności;
c) uzyskane efekty ekologiczne i osiągnięte korzyści dla środowiska woj. łódzkiego;
d) uzasadnienie zgłoszenia danej organizacji pozarządowej do Konkursu;
2)

kategoria – osoba fizyczna
a) podkategoria – ochrona siedlisk przyrodniczych:
- prowadzone działania przez uczestnika Konkursu na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego
województwa łódzkiego w latach 2013 – 2015;
- znaczenie działania w skali lokalnej i woj. łódzkiego;
- uzyskane efekty ekologiczne i osiągnięte korzyści dla środowiska woj. łódzkiego;
- poniesione nakłady finansowe przez uczestnika Konkursu, zakres utraconych korzyści lub rodzaj
i stopień niedogodności dla uczestnika związanych ze zgłaszanym zadaniem konkursowym;
b) podkategoria – edukacja ekologiczna:
- prowadzone przez osobę zgłaszaną do Konkursu działania w zakresie edukacji ekologicznej i
promowania ochrony środowiska naturalnego woj. łódzkiego w latach 2013 – 2015;
- zasięg terytorialny prowadzonych działań;
- uzyskane efekty ekologiczne i osiągnięte korzyści dla środowiska woj. łódzkiego;
- uzasadnienie zgłoszenia danej osoby fizycznej do Konkursu.
§ 5 Nagrody w Konkursie, wypłata i przeznaczenie nagród

1. Nagrody w Konkursie są nagrodami pieniężnymi. Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi
do 60.000,00 zł. (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Planuje się przyznanie nagród w każdej z kategorii w następującym podziale:
1) kategoria „organizacja pozarządowa”:
- 1 nagroda pieniężna I stopnia w wysokości 20.000,00 zł;
- 1 nagroda pieniężna II stopnia w wysokości 10.000,00 zł;
2) kategoria „osoba fizyczna”:
a) podkategoria ochrona siedlisk przyrodniczych:
- 1 nagroda pieniężna I stopnia o wartości 10.000,00 zł;
- 2 nagrody pieniężne II stopnia o wartości 5.000,00 zł;
b) podkategoria edukacja ekologiczna:
- 1 nagroda pieniężna I stopnia o wartości 5.000,00 zł;
- 2 nagrody pieniężne II stopnia o wartości 2.500,00 zł.
3. Fundusz zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i wysokości przyznanych nagród.
4. Propozycje co do ilości i wysokości nagród w Konkursie, po ocenie przedstawionych zgłoszeń, Kolegium
przedstawia Zarządowi Funduszu wnioskując o ich zatwierdzenie. Decyzja Zarządu Funduszu w tym zakresie
jest ostateczna.
5. Zarząd Funduszu może w uzasadnionym przypadku dokonać zwiększenia puli środków przeznaczonych na
Konkurs.
6. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni do Konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa.
7. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagroda wypłacana
osobie fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
8. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o miejscu i terminie ogłoszenia jego wyników oraz uroczystości
podsumowującej Konkurs ze stosownym wyprzedzeniem.
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§ 6 Postanowienia końcowe
1. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
2. Nadesłane zgłoszenia konkursowe wraz z załącznikami nie będą zwracane.
3. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga Zarząd Funduszu,
a w uzasadnionych przypadkach może zmienić on postanowienia Regulaminu.
4. Zapytania dotyczące Konkursu można zgłaszać telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną:
nr tel. 42 663 41 12, e-mail: wszczawinska@wfosigw.lodz.pl lub promocja@wfosigw.lodz.pl .
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Wyniki Konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.
Załączniki do Regulaminu:
Zał. nr 1 - wzór zgłoszenia w kategorii Organizacja pozarządowa
Zał. nr 2 - wzór zgłoszenia w kategorii Osoba fizyczna, podkategoria - ochrona siedlisk przyrodniczych
Zał. nr 3 - wzór zgłoszenia w kategorii Osoba fizyczna, podkategoria - edukacja ekologiczna
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