
REGULAMIN KONKURSU „NAJLEPSZE PROJEKTY”

Organizator
Konkurs realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, z siedzibą w Krakowie, 
ul. Sławkowska 26A, w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 
Partnerami regionalnymi projektu są: Federacja Zielonych GAJA (woj. zachodniopomorskie), Stowarzyszenie 
Eko-Inicjatywa (woj. pomorskie), Stowarzyszenie Agro-Group (woj. warmińsko-mazurskie, woj. podlaskie), 
Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne TILIA (woj. kujawsko-pomorskie), Fundacja Biblioteka Ekologiczna 
(woj. wielkopolskie), Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie, woj. opolskie), 
Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła (woj. łódzkie), Towarzystwo dla Natury i Człowieka (woj. lubelskie), 
Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Ziemi Świętokrzyskiej "NATURA" (woj. świętokrzyskie), Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli (woj. podkarpackie), Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne KLUB GAJA 
(woj. śląskie).

Cel
Celem konkursu „Najlepsze Projekty” jest promocja modelowych i efektywnych projektów zrealizowanych z 
Funduszy Europejskich o zasięgu regionalnym i lokalnym. Projekty zgłoszone do konkursu powinny łączyć 
polityki horyzontalne Unii Europejskiej oraz wpisywać się w strategię zrównoważonemu rozwojowi.

Kryteria udziału
- projekt finansowany z Funduszy Europejskich
- projekt zrealizowany/zakończony
- projekt o zasięgu regionalnym lub lokalnym

Adresaci
Beneficjenci Funduszy Europejskich, w szczególności organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz 
biznes.

Nagroda
W wyniku selekcji Komisja Konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę z każdego województwa. Nagroda ma
charakter niefinansowy: będzie to wystawa w przestrzeni miejskiej - dworce PKP miast wojewódzkich. 
Dodatkowo, wszystkie projekty, które uzyskają ponad 50% dostępnych punktów będą promowane na portalu 
www.ekoprojekty.pl.

Komisja konkursowa
Przewidywany skład Komisji Konkursowej: koordynator krajowy Projektu, prezes Związku Stowarzyszeń 
Polska Zielona Sieć, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawiciel Instytucji 
Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Decyzja komisji o wyróżnieniu prac i wybraniu 16 
modelowych projektów jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Punktacja
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100 pkt.  Ocena nadesłanych zgłoszeń będzie dokonana w formie 
punktacji wg. następujących kryteriów:
- efektywność projektu (proporcja efektów projektu do jego kosztów): od 0 do 30 pkt.
- modelowość i innowacyjność projektu: od 0 do 20 pkt.
- realizacja polityk horyzontalnych, w szczególności ochrony środowiska: od 0 do 30 pkt
- współpraca międzysektorowa: od 0 do 20 pkt. 

Zgłoszenie na konkurs
Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór 
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszeniowy musi zastać podpisany przez 
prawnych reprezentantów instytucji zgłaszającej. Dodatkowo, należy załączyć materiały demonstracyjne i 
promocyjne projektu, tj. publikacje, zdjęcia, filmy, rekomendacje itp. w formie drukowanej lub elektronicznej. 
Zgłoszenia bez formularza, przesłane w nieprawidłowym formacie, dostarczone wyłącznie pocztą 
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elektroniczną, z pominięciem przesyłki pocztowej lub z nie podpisanym czy nieprawidłowo wypełnionym 
formularzem nie będą brane pod uwagę. Formularz wysłany online stanowi tylko informacje o wysłaniu 
zgłoszenia dla organizatora i nie musi mieć podpisu.

Terminy i sposób nadsyłania prac
Obowiązują następujące terminy:
- termin nadsyłania zgłoszeń: 31 październik 2008 r.
- ogłoszenie wyników: 15 listopad 2008 r. 
- prezentacja wystawy: marzec – czerwiec 2009 r. 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dodatkowymi materiałami o projekcie należy nadsyłać na adres:
Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 26a, 31-014 Kraków
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Najlepsze Projekty”
oraz drogą mailową na adres: europejskie@zielonasiec.pl (tylko formularz zgłoszeniowy), podając w tytule 
maila (w zależności od województwa realizacji projektu): Konkurs „Najlepsze Projekty” woj. mazowieckie 
Termin upływa: 31 października 2008 r. 
(decyduje data stempla pocztowego)

Wykorzystanie prac
Nadesłane materiały prezentujące projekty mogą zostać wykorzystane przez organizatora w publikacjach 
promocyjnych oraz jako dokumentacja Konkursu. Materiał zdjęciowy powstały w celu wykonania 
ogólnopolskiej wystawy „Najlepsze Projekty” zostanie udostępniony poszczególnym beneficjentom na ich 
prośbę.

Informacje dodatkowe
- Organizator nie zwraca materiałów nadesłanych na konkurs;
- Zgłoszenia konkursowe są przysyłane na koszt zgłaszającego projekty do konkursu;
- Przystąpienie do konkursu i podpisanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

warunków Regulaminu konkursu;
- Złożenie podpisu oznacza również, że uczestnik konkursu może legalnie dysponować prezentowanym 

materiałem. Polska Zielona Sieć nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej w przypadku 
odkrycia faktów odmiennych niż deklarowanych przez uczestników;

- Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem
konkursu celem jego realizacji

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac w trakcie transportu;
- Wszystkie informacje o konkursie są dostępne na stronie www.ekoprojekty.pl.

Kontakt:
Małgorzata Krzystkiewicz
email: g.krzystkiewicz@zielonasiec.pl 
tel: (012) 431-28-08

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
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