
Załącznik do Uchwały Nr ……-2019 
Zarządu WFOŚiGW w Krakowie  

z dnia  ……...2019 r. 
  
  

REGULAMIN 

Konkursu „#ekoLIDERZY 2019 województwa małopolskiego” 

  

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs „#ekoLIDERZY 2019 województwa małopolskiego” (zwany dalej „Konkursem”) 
organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie (zwany dalej „Wojewódzkim Funduszem”). 

2.  Czynności związane z organizacją Konkursu prowadzi biuro Wojewódzkiego Funduszu. 

  

CELE KONKURSU 

3.   Celem Konkursu jest: 

a) promocja beneficjentów pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska w 
Małopolsce oraz najlepszych ich projektów, 

b) zidentyfikowanie i promowanie samorządów oraz innych podmiotów i organizacji 
pozarządowych, które są liderami w działaniach przyjaznych dla środowiska, podejmujących 
aktywne działania na rzecz jego ochrony, 

c) wdrażanie wysokich standardów ekologicznych przy realizacji inwestycji, 

d) promowanie przedsięwzięć ekologicznych mających pozytywny wpływ na stan środowiska 
naturalnego. 

  

UCZESTNICY KONKURSU 

4. Konkurs ma zasięg wojewódzki (teren województwa małopolskiego) i skierowany jest do 
beneficjentów pomocy finansowej korzystających z systemu finansowania ochrony 
środowiska, na terenie województwa małopolskiego w 2018 r. (z udziałem Wojewódzkiego 
Funduszu w Krakowie, NFOŚiGW oraz środków zagranicznych połączonych ze środkami 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie): 

a) jednostek samorządu terytorialnego - gmin, samorządu województwa małopolskiego oraz ich 
spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną, 

c) organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie 
województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska, 

d) innych beneficjentów korzystających z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu (w tym 
szkół i przedszkoli). 

 

5. W Konkursie poddane zostaną ocenie: 



a) działania gmin, samorządu województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i 
jednostek organizacyjnych, w zakresie ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, 
gospodarka odpadami  i ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza, ochrona przyrody i 
edukacja ekologiczna), 

b) projekty z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych  
i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez organizacje pozarządowe, 

c) działania proekologiczne szkół i przedszkoli oraz innych beneficjentów.  

 

6.   Spośród biorących udział w Konkursie, zostaną wybrane: 

a) #ekoGMINA w 3 kategoriach: 

 #ekoGMINA miejska 

 #ekoGMINA  miejsko-wiejska 

 #ekoGMINA  wiejska 

b) #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategoriach: 

 z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności 
energii 

 z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej lub ochrony powierzchni ziemi i 
gospodarki odpadami 

 z zakresu ochrony przyrody lub edukacji ekologicznej 

c) #ekoSZKOŁA + ekoPRZEDSZKOLE 

 

 

ZASADY KONKURSU 

7. Konkurs dotyczy działań/zadań zrealizowanych w roku 2018 przy współudziale środków  
z systemu finansowania ochrony środowiska (z udziałem Wojewódzkiego Funduszu w 
Krakowie, NFOŚiGW oraz środków zagranicznych połączonych ze środkami Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie). 

  

8.   Konkurs składa się z 2 etapów: 

Etap I  - złożenie ankiety konkursowej wyłącznie w wersji elektronicznej i jej ocena 

Etap II - złożenie ankiety konkursowej w wersji papierowej przez uczestników Konkursu 
zakwalifikowanych do II etapu (max po 3 podmioty w każdej kategorii), spośród których 
zostanie wyłoniony #ekoLIDER2019. 

  

Rozdział II 

UDZIAŁ W KONKURSIE 

9.  W Konkursie mogą wziąć udział beneficjenci pomocy finansowej korzystający w 2018 r. ze 
środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 



w Krakowie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
środków zagranicznych połączonych ze środkami Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  

  

 MIEJSCE I TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW DO KONKURSU 

10.   Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a) wypełnienie elektronicznego formularza ankiety konkursowej zamieszczonej na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Funduszu www.wfos.krakow.pl/ekoliderzy2019, która po 
wypełnieniu zostanie przesłana na wskazany w formularzu adres mailowy, a następnie 
wydrukowanie, podpisanie i wysłanie scanu ankiety w terminie do dnia 20 maja 2019 r. 
do godziny 15.30 na adres mailowy: ekoliderzy2019@wfos.krakow.pl. 

b)  złożenie ankiety konkursowej w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami 
(określonymi w ankiecie konkursowej) w biurze Wojewódzkiego Funduszu lub przesłanie 
na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31–002 Kraków – po zakwalifikowaniu do udziału w 
drugim etapie Konkursu - w terminie do dnia 27 maja 2019 r.  

11. Ogłoszenie o Konkursie umieszczone jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu 
http://www.wfos.krakow.pl/ekoliderzy2019. 

  

Rozdział III 

KOMISJA KONKURSOWA 

12. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
powołuje Komisję Konkursową do oceny i weryfikacji przysłanych ankiet konkursowych oraz 
prac organizacyjnych związanych z Konkursem. 

13. Skład Komisji Konkursowej ustala Zarząd Wojewódzkiego Funduszu  uchwałą. 

14. Ankiety niekompletne i złożone po terminie określonym w rozdziale II pkt. 10 nie będą 
rozpatrywane. 

15. Komisja Konkursowa ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie bądź uzupełnienie danych 
przedstawionych w ankiecie. 

16. Komisja Konkursowa ma prawo dyskwalifikacji uczestnika Konkursu w przypadku 
stwierdzenia podania nieprawdziwych informacji, o czym zawiadamia Zarząd 
Wojewódzkiego Funduszu. 

17. Komisja Konkursowa dokonuje weryfikacji i oceny danych zawartych w ankietach 
konkursowych oraz przygotowuje zbiorcze zestawienie ocenionych ankiet. 

18. Komisja Konkursowa zwraca się do podmiotów zajmujących trzy pierwsze miejsca w danej 
kategorii - spełniające kryteria formalne - do przedłożenia wersji papierowej wniosku wraz  
z oryginałami, podpisami osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu biorącego udział  
w Konkursie. 

19. Komisja Konkursowa wraz z dokumentacją konkursową w wersji papierowej przedkłada 
wyniki Konkursu do akceptacji Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu.  

  

 Rozdział IV 



ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

20. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom Konkursu nastąpi podczas uroczystej 
gali. Miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane po zakończeniu prac Komisji 
Konkursowej na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu www.wfos.krakow.pl. 

21. W Konkursie przewidziano nagrody pieniężne, których wartość w poszczególnych 
kategoriach, o których mowa w rozdziale I pkt. 6, zostanie ustalona uchwałą Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu. Komisja Konkursowa może przedstawić propozycję wyróżnień w 
poszczególnych kategoriach. 

22.   Przyznane nagrody mogą być przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia z zakresu 
ochrony środowiska wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska. 

23. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w przypadku braku zgłoszenia do udziału  
w Konkursie (braku ankiety konkursowej), zastrzega sobie możliwość przeniesienia środków 
finansowych przeznaczonych na nagrody między poszczególnymi kategoriami.  

24.  O zamierzonym sposobie wykorzystania nagród należy poinformować Wojewódzki Fundusz 
w formie pisemnej w terminie nie później niż do 6 miesięcy od daty ich otrzymania. 
Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo weryfikacji przeznaczenia nagród w każdym 
czasie oraz zgłoszenia sprzeciwu co do zamierzonego sposobu ich wykorzystania. W 
przypadku wykorzystania nagród niezgodnie z przeznaczeniem, kwota nagrody podlega 
zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia jej wypłaty, bez odrębnego 
wezwania ze strony Funduszu. 

25. Laureaci Konkursu są zobowiązani do poinformowania społeczności lokalnej w sposób 
zwyczajowo przyjęty o otrzymanej nagrodzie, w tym poprzez zamieszczenie informacji  
z wykorzystaniem logo Wojewódzkiego Funduszu na swojej stronie internetowej  
z odnośnikiem (linkiem) do strony podmiotowej organizatora – Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: www.wfos.krakow.pl. 

26.  Każdy podmiot, który uzyskał tytuł jest uprawniony do umieszczania logotypu Konkursu na 
swoich materiałach, stronach www i innych serwisach informacyjno-promocyjnych po 
uzyskaniu tytułu „#ekoLIDER 2019”. 

27.  Podmioty, które uzyskały tytuł mogą posługiwać się tytułem „#ekoLIDER2019” do celów 
promocyjnych, wykorzystując logo i baner Konkursu (do pobrania na stronie: 
http://www.wfos.krakow.pl/ekoliderzy2019). 

28.   Prawo do używania tytułu „#ekoLIDER 2019” może upłynąć w terminie wcześniejszym, jeśli 
działania podmiotu, który otrzymał tytuł „#ekoLIDERA 2019 będą sprzeczne z ideą Konkursu. 

  

Rozdział V 

WYSOKOŚĆ NAGRODY 

29. Wojewódzki Fundusz przeznacza środki w wysokości nie większej niż 200 000 zł na nagrody 
finansowe dla laureatów Konkursu. 

30. O podziale wysokości nagród w ramach poszczególnych kategorii konkursowych zadecyduje 
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu. 

  

 

 

http://www.wfos.krakow.pl/
http://www.wfos.krakow.pl/


 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Ankieta konkursowa. 

  
 


