
REGULAMIN KONKURSU

„SZCZYTNO DLA ŚRODOWISKA”

 (dalej „Regulamin”)

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem  Konkursu  na  najlepszy  pomysł  społeczny  dla  Miasta  Szczytno
”Szczytno dla Środowiska (dalej „Konkurs”)  jest Goodbrand and Company Polska
Sp. z o.o., działająca w Polsce pod marką BETTER, z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Wiślanej 8 lok. 3, 00-317 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000117314, NIP:
525-200-91-67 (dalej „Organizator”).

Fundatorem  Konkursu  jest  Fundacja  Veolia  Polska  z  siedzibą  w  Warszawie,  przy  ul.
Puławskiej  2,  02-566  Warszawa,  zarejestrowana  w  Rejestrze  Stowarzyszeń,  Innych
Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  oraz  Samodzielnych  Publicznych
Zakładów Opieki  Zdrowotnej  prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St.  Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000567458, NIP: 7822588342 (dalej „Fundator”).

Warunki  uczestnictwa  w  Konkursie  określone  są  wyłącznie  w  niniejszym
Regulaminie.

Konkurs ma charakter lokalny, jest skierowany do osób i organizacji działających na
terenie miasta Szczytno i okolicach.

§2 
CEL KONKURSU

1. Celem Konkursu jest wsparcie pomysłów na działania społeczne i ekologiczne na rzecz
Miasta Szczytno i jego mieszkańców (dalej „Projekty” lub „Projekt”). 

2. Zadanie  konkursowe  polega  na  przedstawieniu  Projektu  dla  Miasta  Szczytno  i  jego
mieszkańców, odpowiadającego na lokalne wyzwania społeczne lub ekologiczne.

3. W  ramach  Konkursu  wybrane  zostaną  najlepsze  pomysły  na  Projekty  angażujące
mieszkańców w działania na rzecz miasta, które zostaną następnie sfinansowane przez
Organizatora. 

4. Nagrodą w Konkursie  jest  sfinansowanie  Projektu przez Organizatora,  na warunkach
opisanych w § 7. 

5. Projekty  zgłaszane  do  Konkursu  powinny  uwzględniać  zaangażowanie  środowiska
lokalnego (np. współpraca z innymi organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi
czy grupami mieszkańców), działania edukacyjne dla mieszkańców w ramach Projektu
(np. przeprowadzenie warsztatów, zajęć edukacyjnych dla mieszkańców związanych z
tematyką Projektu) oraz działania integracyjne dla mieszkańców Szczytna i okolic (np.
piknik integracyjny lub inne wydarzenia, w które zostaną zaangażowani mieszkańcy jak
np. wspólna akcja sprzątania lasu, terenu wokół jeziora).
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6. Projekty z obszaru ekologii powinny dotyczyć ochrony środowiska i bioróżnorodności w
mieście Szczytno, w tym np. promocji zachowań ekologicznych w domach i szkołach,
edukacji  mieszkańców w obszarze dbałości o środowisko naturalne (czyste powietrze,
czyste  jezioro  i  jego  okolice),  segregacji  śmieci  w  mieście,  przyjaznego  transportu
miejskiego i promocji jazdy na rowerze, dbania o przyrodę wśród turystów. 

§3 
HARMONOGRAM KONKURSU

Ogłoszenie Konkursu 11.12.2017

Termin nadsyłania Zgłoszeń  
11.12.2017 - 
31.12.2017

Ogłoszenie listy Laureatów 19.01.2018
Podpisanie Umów z Laureatami (przedział czasowy) 22.01-31.01.2018
Sesja edukacyjna dla zwycięzców, doprecyzowanie 
pomysłów (przedział czasowy) 

22.01-31.01.2018

Realizacja projektów 01.02-30.04.2018
Termin nadesłania sprawozdań i rozliczeń projektu 15.05.2018

§4 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W  Konkursie  mogą  brać  udział  grupy  nieformalne  posiadające  partnera
instytucjonalnego, posiadającego osobowość prawną oraz pełną zdolność do czynności
prawnych (dalej „Grupa nieformalna”) oraz zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z
późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:
1.1. stowarzyszenia;
1.2. fundacje;
1.3. osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  przepisów  o

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa  do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz  o  gwarancjach
wolności  sumienia  i  wyznania,  jeżeli  ich  cele  obejmują  prowadzenie  działalności
pożytku publicznego;

1.4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
1.5. spółdzielnie socjalne;
1.6. spółki  akcyjne  i  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  oraz  kluby  sportowe

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. 2014, poz. 715, z późn. zm.), które nie działają w celu
osiągnięcia  zysku  oraz  przeznaczają  całość  dochodu  na  realizację  celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników oraz  grupy nieformalne, składające się z min. 3 osób i
posiadające  partnera  spośród  podmiotów  wymienionych  w  pkt.  1.1-1.6  powyżej
(dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnik”). 

2. Podstawą  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  złożenie  formularza  zgłoszeniowego  (dalej
”Zgłoszenie”) dostępnego na stronie internetowej:

a. Urzędu Miasta Szczytno: www.miastoszczytno.pl 
b. Fundatora: www.fundacja.veolia.pl 
c. Organizatora: www.crnavigator.com
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3. Zgłoszenie należy złożyć do dn. 31.12.2017r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres  fundacja.pl-vfun@veolia.com. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą
dopuszczone do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik ma prawo zgłosić jeden Projekt. 

§5 
PROCEDURA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

1. Zgłoszenia oceniane są w procedurze konkursowej, przebiegającej w II etapach: I etap –
ocena formalna, II etap – ocena merytoryczna. Warunkiem dopuszczenia Zgłoszenia do
oceny merytorycznej jest pozytywna ocena pod względem formalnym. Organizator nie
wzywa Uczestników do uzupełnienia braków formalnych Zgłoszeń.
 

2. Kryteria oceny formalnej Zgłoszeń:

2.1. Zgłoszenie złożone w terminie
2.2. Zgłoszenie złożone zgodnie z procedurą opisaną w §4 
2.3. Projekty zgodne z celami Konkursu i spełniające podstawowe kryteria oceny opisane

w pkt.3.

3. Kryteria oceny merytorycznej Zgłoszeń: 

3.1. współpraca różnych podmiotów przy projekcie tj. realizacja Projektów w partnerstwie
np.  współpraca z innymi organizacjami społecznymi,  instytucjami publicznymi czy
grupami mieszkańców – 4 pkt. max,

3.2. odpowiedź  na  lokalne  wyzwania  ekologiczne  (na  ile  pomysł  jest  użyteczny  dla
miasta, odpowiada na jego wyzwania) – 4 pkt. max. 

3.3. dostępność (na ile działania są dostępne dla różnych grup społecznych) – 3 pkt. max
3.4. zaangażowanie środowiska lokalnego (na ile działania angażują różnych partnerów,

na ile są angażujące dla mieszkańców) – 2 pkt. max,
3.5. wartość edukacyjna – 2 pkt. max,
3.6. budżet (na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów) - 1 pkt. max.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w
celu  dokonania  oceny  prawidłowości  Zgłoszeń  oraz  dokonania  oceny  merytorycznej,
ustalenia  listy  zwycięzców  Konkursu,  Organizator  powoła  komisję  (dalej  „Komisja
Konkursowa”).

5. Komisja  dokonująca  oceny  Zgłoszeń  będzie  składała  się  z  pięciu  członków:
przedstawiciela Fundatora, przedstawiciela Veolia Szczytno Sp. z o.o., przedstawiciela
Urzędu Miasta Szczytno i 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na
teranie Szczytna i okolic. 

6. Każdy członek Komisji  Konkursowej  może przyznać Projektowi  od 0  do 16 punktów,
zgodnie z kryteriami opisanymi w §5 ust.  3.  Projekt  może otrzymać maksymalnie 80
punktów.

7. Zwycięskie  Projekty  wyłonione  zostaną  według  przyznanej  punktacji,  począwszy  od
największej liczby punktów do wyczerpania budżetu Konkursu, o którym mowa w §7 ust.
1 (dalej „Laureaci”).

8. Decyzje  podjęte  przez  Komisję  Konkursową są  ostateczne  i  nie  przysługuje  od  nich
odwołanie.
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§6 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Lista  Laureatów wraz  z  otrzymaną przez  nich  liczbą punktów zostanie  opublikowana
19.01.2018r. na stronie Urzędu Miasta Szczytno:  www.miastoszczytno.pl

2. Laureaci  zostaną  zaproszeni  przez  Organizatora  na  sesję  edukacyjną  poświęconą
doprecyzowaniu  konkursowych  projektów,  zaplanowaniu  działań  edukacyjnych  i
promocyjnych. 

§7 
REALIZACJA PROJEKTÓW

1. Organizator  Konkursu  zapewni  środki  finansowe  w  wysokości  25 000  zł  brutto  na
realizację  Projektów,  przy  czym wartość  finansowania  dla  pojedynczego  Projektu  nie
przekroczy kwoty 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. 

2. Organizator przewiduje nagrodzenie maksymalnie 6 Projektów.

3. Budżet projektu przyznany jest w wysokości zadeklarowanej w Zgłoszeniu, w kwocie nie
wyższej niż 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto dla Projektu. 

4. Organizator  pokryje  wydatki  związane  z  Projektami,  zgodnie  z  podpisaną  Umową  i
zatwierdzonym kosztorysem.  

5. Laureaci  zobowiązani  są  do  przedstawiania  Organizatorowi  faktur  i  rachunków  za
planowane  wydatki  niezbędne  do  realizacji  Projektu,  celem  ich  sfinansowania  przez
Organizatora. Warunki te zostaną szczegółowo określone w Umowie. 

6. Warunkiem przyznania budżetu jest  podpisanie przez Laureata Umowy,  która określa
podstawowe  warunki  realizacji  Projektu  i  wykorzystania  środków  finansowych  (dalej
„Umowa”).

7. Odmowa realizacji  Projektu przez Laureata lub brak możliwości realizacji  Projektu i  z
przyczyn leżących po stronie Laureata,  oznacza utratę  prawa do realizacji  Projektu i
usunięcie z listy Laureatów.

8. Akceptacja  realizacji  Projektu  i  podpisanie  Umowy  jest  równoznaczne  ze  zgodą  na
przygotowanie formalnego sprawozdania z realizacji  Projektu, co szczegółowo określa
Umowa.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie  do  Konkursu  oznacza  akceptację  warunków  Konkursu  i  Regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu.  Zmienione  warunki
Regulaminu zostaną wysłane do Uczestników pocztą elektroniczną. Zmiana warunków
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Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika konkursu przed
wejściem w życie zmian w Regulaminie.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać mailem

na adres  fundacja.pl-vfun@veolia.com.  O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data jej otrzymania.

4. Każda reklamacja powinna zawierać: dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.

6. Reklamacje  rozpatruje  Organizator.  Rozpatrzeniu  podlegają  wyłącznie  reklamacje
zgłoszone w formie pisemnej.

7. Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  podlegają  przepisom  prawa  polskiego.  W
kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.

Miejsce i data:

Warszawa, dn. 11 grudnia 2017 

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy
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