
REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY EKOLOGICZNE

I. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie Ekologiczne “Etna” (Organizator) w ramach projektu „Gmina z
werwą” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG w
ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny organizuje konkurs na
inicjatywy ekologiczne.

2. Inicjatywa ekologiczna (inicjatywa) – zespół spójnych, zaplanowanych działań
służących pobudzaniu aktywności społeczności lokalnych dla ochrony
bioróżnorodności i klimatu. Inicjatywy o charakterze non-profit, które zostaną
przygotowane i zrealizowane przez mieszkańców Dolnego Śląska przy wsparciu
Organizatora, po ich zatwierdzeniu do realizacji.

3. Wsparcie Organizatora polega na jego współudziale w realizacji inicjatywy
ekologicznej i zakupie materiałów lub usług o wartości do 8 000 zł brutto, których
brak uniemożliwiłby realizację inicjatywy ekologicznej.

II. Cel

1. Konkurs na opracowanie inicjatywy ekologicznej nawiązującej do problemu
zanikania bioróżnorodności oraz zmian klimatycznych.

2. Cele:

● aktywizacja społeczności lokalnej do podejmowania działań, które wynikają z
potrzeb danej społeczności i przyczynią się do rozwiązywania lokalnych
problemów;

● aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz przyrody i ochrony
klimatu;

● aktywizacja społeczności lokalnej do współpracy z jednostki samorządowymi,
organizacjami, przedsiębiorcami na rzecz ochrony przyrody;

● popularyzacja zagadnień i poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony
bioróżnorodności i klimatu;

● ochrona bioróżnorodności regionu;
● zwiększenia zainteresowania tematyką ochrony bioróżnorodności i klimatu;
● ukształtowania poglądów i przekonania społeczności lokalnej dotyczącego

konieczności ochrony klimatu;
● propagowanie działań proekologicznych;
● kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony

piękna przyrody oraz właściwych postaw wobec przejawów jej niszczenia.
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III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Wnioskodawcą mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, grupy tych osób
zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego i terenów przyległych.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy ekologiczne, które będą realizowane
na terenie województwa dolnośląskiego i terenów przyległych.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego,
który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Wnioskodawca zgłaszając inicjatywę zgadza się na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w ramach realizacji i promocji projektu „Gmina z
werwą” oraz publikację wizerunku i dokumentacji fotograficznej powstałej w trakcie
realizacji inicjatywy.

5. Wnioskodawca może zgłosić więcej niż jedną inicjatywę. Jeśli wnioskodawca złoży
więcej niż jedną inicjatywę, na ich realizację może otrzymać wsparcie w łącznej
kwocie do 4000 zł.

IV. Terminy i tryb naborów wniosków

1. Wnioski o realizację inicjatywy ekologicznej, zwane dalej „wnioskami” należy
składać na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępnym również
na stronie internetowej
www.etna.org.pl w zakładce: Zainspiruj się -> Zgłoś swoją inicjatywę
ekologiczną.

2. Wnioski powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim.

3. Wnioski o udzielenie wsparcia będą przyjmowane w okresie od 28.09.2022 do
28.02.2023 r.

4. Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie
internetowej lub przesłać skan wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres kontakt@etna.org.pl.

5. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Opiekun, który będzie nadzorował i
wspierał Wnioskodawców.

V. Tryby oceny wniosków

1. Do oceny wniosków zostanie powołana Komisja oceny inicjatyw ekologicznych,
zwana dalej Komisją.

2. Komisja wybierze inicjatywy, które będą wsparte przez Organizatora na łączną
kwotę 8000 zł.
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3. Decyzje Komisji są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.

4. Ocena wniosków nastąpi najpóźniej do 15.03.2023 r.

5. Zwycięskie inicjatywy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora
Konkursu www.etna.org.pl zakładce: Zainspiruj się -> Zgłoś swoją inicjatywę
ekologiczną.

VI. Kryteria oceny wniosków

1. Wnioski będą oceniane na podstawie Karty oceny inicjatywy ekologicznej.

2. Ocena wniosków będzie się składać z dwóch etapów: oceny formalnej i oceny
merytorycznej.

3. Komisja ma prawo wezwać Wnioskodawcę do wyjaśnienia treści wniosku w
przypadku powzięcia wątpliwości co do jego treści.

4. Komisja ma prawo do weryfikacji cen jednostkowych i budżetu ogółem
określonych przez Wnioskodawcę we wniosku.

5. Komisja ma prawo odrzucić wnioski niezwiązane z tematem ochrony
bioróżnorodności i klimatu.

6. Ocenie formalnej będzie podlegać:

● terminowość zgłoszenia inicjatywy;
● poprawność uzupełnienia formularza;
● prawdziwość podanych danych;
● czy Wnioskodawca jest uprawniony do zgłoszenia inicjatywy.

7. Ocenie merytorycznej będzie podlegać:

● realność planowanych działań w ramach inicjatywy ekologicznej;
● stopień przygotowania inicjatywy do realizacji;
● zgodność z celami projektu “Gmina z werwą”, szczególnie wpływ na ochronę

bioróżnorodności i klimatu;
● liczba zaangażowanych w realizację inicjatywy osób;
● planowana liczba odbiorców;
● współpraca z samorządami i przedsiębiorcami;
● spodziewane rezultaty przyrodnicze jak długotrwały wpływ na środowisko;
● spodziewane rezultaty społeczne jak utworzenie grup formalnych, dalsze

zaangażowanie społeczności;
● aspekt edukacyjny inicjatywy;
● zakładane działania promocyjne i informacyjne;
● przewidywany budżet.
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8. Komisja oceni czy koszty są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Regionalny.

VII. Podstawowe warunki wsparcia

1. Wsparcie Organizatora polega na jego współudziale w realizacji inicjatywy
ekologicznej organizowanej przez Wnioskodawcę, poprzez zakup wskazanych we
wniosku materiałów lub usług i innych, bez których nie będzie możliwa realizacja
inicjatywy.

2. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla jednej inicjatywy wynosi 4 000 zł
brutto (słownie: cztery tysiące złotych). Wszystkie kwoty znajdujące się we wniosku
traktowane będą przez Komisję jako szacunkowe. Organizator wesprze wybrane, nie
mniej niż dwie inicjatywy w kwocie łącznej do 8000 zł.

3. W ramach realizacji inicjatyw ekologicznych nie przewiduje się udzielania dotacji
dla Wnioskodawcy.

4. Zakup materiałów lub usług i innych na realizację wybranych inicjatyw
ekologicznych należy do obowiązku Organizatora.

5. Do kosztów, które nie mogą być pokryte z przyznanego wsparcia finansowego
należą:

● wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację działań na podstawie
umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, które miałyby być zawarte z
Organizatorem;

● koszty związane z zakupem środków trwałych.

6. Inicjatywy zgodne z celami oraz kryteriami, które nie będą mogły zostać
zrealizowane z powodu wyczerpania środków, zostaną objęte opieką Organizatora.
Oznacza to, że w terminie późniejszym zostaną omówione indywidualnie przez
Organizatora i Wnioskodawcę w celu podjęcia realizacji inicjatywy i ustalenia
dalszych kroków.

7. Opieka Organizatora nad inicjatywami polega na:

● pomocy w znalezieniu finansowania z innego źródła;
● doradztwie eksperckim, pomocy w planowaniu dalszych działań;
● wsparciu w realizacji inicjatywy poprzez np. użyczenie narzędzi posiadanych

przez Stowarzyszenie itp.

VIII. Procedura realizacji inicjatyw ekologicznych

1. Opiekun będzie wspierał grupy inicjatywne w realizacji inicjatyw ekologicznych w
kwestiach merytorycznych, formalnych i finansowych w formie doradztwa, będzie
nadzorował przebieg realizacji inicjatyw.
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2. Wnioskodawca realizuje inicjatywę, w tym współpracuje ze społecznością lokalną,
samorządami i przedsiębiorstwami. Realizuje wszelkie potrzebne formalności w
urzędach, przedsiębiorstwach i innych potrzebne do realizacji inicjatywy.

3. Organizator może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną
ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy ekologicznej.

4. Wnioskodawca może odstąpić od wykonania umowy jeszcze przed poniesieniem
wydatków w ramach inicjatywy ekologicznej. W takim wypadku Organizator
podejmuje współpracę z kolejnym Wnioskodawcą z listy rankingowej.

5. W ramach działań informacyjno-promocyjnych, przy realizacji inicjatyw
ekologicznych Wnioskodawca jest zobowiązany do zamieszczania informacji o
wsparciu inicjatywy w ramach projektu „Gmina z werwą” finansowanego przez
Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Regionalny w sposób określony przez Organizatora.

6. Wnioskodawca zobowiązany jest w ciągu 30 dni od zakończenia inicjatywy
ekologicznej przedstawić Organizatorowi krótkie sprawozdanie z jej realizacji wraz z
dokumentacją dotyczącą podjętych działań (np. zdjęcia, listy obecności).
Sprawozdanie powinno zawierać liczbę uczestników, krótki opis rezultatów, krótki
opis podjętych działań.

7. Odpowiedzialność członków grupy inicjatywnej występujących wspólnie o
realizację inicjatywy ekologicznej jest solidarna.

8. Inicjatywy ekologiczne muszą być zrealizowane nie później niż do 30.09.2023 r.

IX. Nagroda dodatkowa

1. Dla liderów inicjatyw ekologicznych w ramach nagrody dodatkowej przewidziany
jest wyjazd razem ze Stowarzyszeniem Ekologicznym “Etna” na obóz
wolontariacko-edukacyjny nad Jezioro Bodeńskie w Niemczech lub nad Jezioro
Balaton na Węgrzech. Miejsce zależy od terminu zakończenia realizacji inicjatywy
oraz dostępności wolnych miejsc. Jednorazowo na wyjazd przewiduje się
maksymalnie 4 wolne miejsca. Szczegóły u Organizatora.

X. Zastrzeżenia organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do sfinansowania inicjatywy w wysokości innej
niż kwota wnioskowana.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed rozstrzygnięciem
oraz zmiany terminów naboru wniosków i ich ostatecznej oceny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania zmian dotyczących
inicjatyw ekologicznych, szczególnie w przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń.
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Brak zgody Wnioskodawcy na dostosowanie się do zmian może być powodem
odrzucenia wniosku

XI. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.
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