Załącznik
do uchwały Nr 19/18
Zarządu WFOŚiGW w Kielcach
z dnia 04.04.2018 r.

Regulamin konkursu projektu edukacyjnego pn.
„Pszczoła - życie”

Cel ogólny oraz przedmiot konkursu.
Wzrost wiedzy mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat życia i ochrony
owadów z rodziny pszczołowatych jako naturalnych zapylaczy i ich wpływu na
zachowanie równowagi przyrodniczej w ekosystemach, ze szczególnym uwzględnieniem
pszczoły miodnej.
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie:
1). W 2018 roku - 28 warsztatów, o charakterze ekologicznym, dotyczących życia i znaczenia
pszczół w środowisku.
Uczestnikami warsztatów muszą być osoby z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego
oraz z Miasta Kielce.
Jedna grupa warsztatowa powinna liczyć ok. 20-25 osób.
Zwycięzca Konkursu przeprowadza warsztaty dla dwóch grup z każdego z powiatów
w województwie świętokrzyskim oraz dwóch grup z Miasta Kielce. Uczestnicy w danych
grupach nie mogą się powtarzać. Sumarycznie ma odbyć się 28 spotkań warsztatowych.

Czas trwania 1 warsztatu: min. 2 – 3 godz.

Termin realizacji warsztatów: 11.06.2018r. do 30.09.2018r.

Cele szczegółowe konkursu.
1. Upowszechnienie wiedzy i informacji na temat:
- życia pszczół w ich naturalnym środowisku,
- znaczenia owadów z rodziny pszczołowatych w środowisku,
- pozyskiwania produktów pszczelich i ich wykorzystania przez człowieka.
2. Podniesienie świadomości ekologicznej/ przyrodniczej, kształtowanie racjonalnych
postaw i zachowań uczestników warsztatów, sprzyjających ochronie pszczół jako
naturalnych zapylaczy w miastach i wsiach, zachowaniu gatunku pszczoły miodnej
i osiąganiu korzyści związanych z prowadzeniem pasieki.

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; kształtowanie wrażliwości i szacunku dla
innych form życia, rozwijanie wyobraźni uczestników warsztatów poprzez fizyczny
kontakt z przyrodą.
4. Kształtowanie wartości, postaw proekologicznych i kultury ekologicznej.
5. Aktywizacja społeczeństwa do podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska
– poprzez podejmowanie działań, których celem jest zachowanie równowagi
przyrodniczej w ekosystemach, poprzez ochronę liczebności naturalnych zapylaczy –
pszczół w środowisku przyrodniczym.

Organizator konkursu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

I.

Szczegółowa tematyka konkursu:

1) Owady z rodziny pszczołowatych - ich rola i wpływ na środowisko przyrodnicze.
2) Bezpieczeństwo w pasiece.
3) Życie pszczoły miodnej wewnątrz ula, a pszczoły dzikiej.
4) Zagrożenia i sposoby ochrony pszczoły miodnej.
5) Jak zimują pszczoły.
6) Zapylacze naturalne – ich znaczenie w przyrodzie (pszczoły, trzmiele, motyle).
7) Rośliny miododajne.
8) Miód, jego właściwości odżywcze i produkty pszczele – naturalna produkcja oraz
wykorzystanie.
9) Pomieszczenie pasieczne, jego cel i wyposażenie.
II.

1)
2)
3)
4)
5)

Formy/metody/narzędzia
warsztatów.

realizacji

tematyki

wymaganej

w

Warsztaty.
Publikacje, materiały drukowane o objętości min. 10 stron.
Konkurs dla uczestników warsztatów.
Kampania informacyjno-edukacyjna w mediach społecznościowych.
Kampania medialna – poinformowanie społeczeństwa o realizacji warsztatów.

trakcie

III.

Odbiorcy docelowi warsztatów ekologiczno-edukacyjnych.

Dzieci, młodzież oraz dorośli z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego oraz z Miasta
Kielce.
IV.

Uczestnicy konkursu.

W konkursie mogą brać udział podmioty mające doświadczenie w organizowaniu warsztatów
ekologiczno-edukacyjnych, posiadające siedzibę/ miejsce zamieszkania na terenie
województwa świętokrzyskiego.
Preferowane będą podmioty:
- posiadające bazę/salę/zaplecze edukacyjne,
- posiadające pasiekę,
- prowadzące cykliczne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej,
- posiadające osobowość prawną,
- których celem statutowym jest działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony
przyrody/środowiska.

V.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1) Złożenie w podanym przez organizatorów terminie Karty konkursowej, której wzór
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, wraz z załącznikami.
Za złożenie Karty konkursowej uznaje się datę jej wpływu do Organizatora konkursu.
Załączniki do Karty konkursowej:
- załącznik nr 1 Harmonogram realizacji warsztatów;
- załącznik nr 2 dokumenty potwierdzające status prawny uczestnika konkursu (jeśli
dotyczą);
- załącznik nr 3 Statut uczestnika konkursu (jeśli dotyczą).
2) Niezaleganie w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za przekroczenie
lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska (jeśli dotyczy). W celu wykazania
powyższego uczestnik winien złożyć właściwe oświadczenie w Karcie konkursowej.
3) Koszty przygotowania materiałów, stanowiących załączniki do Karty konkursowej
ponosi zgłaszający.
4) Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi oraz nie są udostępniane
osobom trzecim bez zgody zgłaszającego.
5) Organizator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów w celu
weryfikacji danych zawartych w Karcie konkursowej.

6) Zwycięzca konkursu zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa
o dofinansowaniu warsztatów ze środków WFOŚIGW w Kielcach. Szczegółowe
warunki zostaną ustalone na etapie podpisywania umowy.
7) W Karcie konkursowej należy przedstawić:
- opisać plan/przebieg warsztatów;
- koncepcję publikacji/materiałów drukowanych;
- określić szczegółową tematykę, jak będzie realizowana podczas warsztatów;
- określić formy/metody/narzędzia realizacji tematyki zaplanowanej do realizacji
podczas warsztatów;
- opisać realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego:
 planowaną liczbę osób objętych edukacją ekologiczną w ramach warsztatów;
 propozycję miejsca do warsztatów oraz jego dostępność dla odbiorców
docelowych;
 propozycja miejsc do realizacji warsztatów w przypadku niesprzyjających
warunków pogodowych itp.
- określić sposób i zasięg promocji/informacji o warsztatach;
- określić ewentualnych współorganizatorów lub podmioty zaangażowane w realizację
warsztatów;
- opisać własne doświadczenia w realizacji warsztatów.

VI.

Kryteria oceny.

Karta podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena będzie prowadzona przez Komisję
konkursową powołaną uchwałą Zarządu WFOŚ i GW w Kielcach.
Ocenie merytorycznej zostaną poddane wyłącznie Karty Konkursowe, które uzyskają
pozytywną ocenę formalną.
Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać uczestnik konkursu wynosi 100 pkt.
Komisja konkursowa może nie przyznać nagrody, jeżeli żaden z Wnioskodawców nie
uzyska min. 70 pkt.

Kryteria oceny formalnej.
1. Termin wpływu Karty konkursowej.
2. Wnioskodawca mieści się w katalogu „Uczestnicy konkursu”.
3. Wnioskodawca nie zalega z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska
i kar za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska
(jeśli dotyczy).
4. Wnioskodawca złożył komplet dokumentów.

Kryteria oceny merytorycznej.
l.p.
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10

Liczba punktów zakres
Typ uczestnika konkursu.
0-5 pkt.
Plan, przebieg warsztatów.
0-20 pkt.
Tematyka, jaka będzie realizowana podczas warsztatów.
0-20 pkt.
Formy/metody/narzędzia, które zostaną wykorzystane do
0-15 pkt.
realizacji zaplanowanej tematyki.
Realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.
0-10 pkt.
Sposób i zasięg promocji i informacji o warsztatach.
0-10 pkt.
Liczba ewentualnych współorganizatorów lub jednostki
0-5 pkt.
zaangażowane w realizację warsztatów.
Doświadczenie w realizacji warsztatów z pszczelarstwa.
0-5 pkt.
Jasność, spójność, rzetelność i przejrzystość opisu
0-5 pkt.
planowanych działań.
Adekwatność planowanych kosztów do prowadzonych
0-5 pkt.
działań i poprawność wypełnienia części finansowej.
RAZEM
100 pkt.
Zakres oceny merytorycznej

Koszty kwalifikowane.
- koszty materiałów i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów np.: zakup
szklanego ula do celów edukacyjnych wraz z profesjonalnym wyposażeniem, podkurzacze,
rękawice ochronne dla dzieci i dorosłych, kombinezony ochronne dla dzieci i dorosłych,
kapelusze ochronne, itp.;
- koszt opracowania graficznego, druku i zakup praw autorskich do materiałów, publikacji itp.
niezbędnych do realizacji warsztatów;
- koszt transportu uczestników warsztatów;
- poczęstunek w ramach warsztatów do 300 zł na warsztat;
- koszt promocji i informacji o projekcie;
- koszty nagród dla laureatów/uczestników konkursów;
- umowy, umowy o dzieło, umowy zlecenia z osobami/ podmiotami zaangażowanymi
w realizację warsztatów;
- podatek VAT w przypadku, gdy jest kosztem zadania i nie będzie rozliczany z Urzędem
Skarbowym;
- inne elementy niezbędne do przeprowadzenia warsztatów (zaakceptowane przez komisję
konkursową).

Sposób rozliczenia kosztów kwalifikowanych przez Organizatora konkursu po
podpisaniu umowy między Zwycięzcą konkursu a WFOŚ i GW w Kielcach.
Koszty kwalifikowane warsztatów będą rozliczne przez Organizatora konkursu sukcesywnie
na podstawie rachunków/faktur, umów z wykonawcami usług, protokołów odbioru usług.

Kontakt z Organizatorem konkursu podczas trwania konkursu.
W trakcie przygotowania dokumentów istnieje możliwość pisemnego kierowania pytań (droga
elektroniczną równocześnie na dwa adresy e-mailowe: p.berentowicz@efos.com.pl oraz na
adres biura Funduszu: biuro@wfos.com.pl) o wszystkie zapisy dotyczące regulaminu konkursu
(w tym np. pytania dot. kwalifikowalności kosztów). Odpowiedz Komisji konkursowej zostanie
wysłana w ciągu 3 dni roboczych drogą elektroniczną, pod warunkiem otrzymania zapytania
nie później niż do 27.04.2018r.
Pytanie i odpowiedź
www.wfos.com.pl.

zostanie

zamieszczona

na

stronie

internetowej

Funduszu

Nagroda.
Nagrodą w konkursie jest dotacja w wysokości do 70.000,00 zł, która musi być
przeznaczona na realizację przedstawionych w ramach konkursu warsztatów
wraz z działaniami uzupełniającymi.
Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do złożenia wymaganych przez Fundusz dokumentów
w celu zawarcia umowy o dofinansowanie warsztatów.
Zwycięzcą zostaje uczestnik, który spełnił kryteria formalne i uzyskał największą liczbę
punktów z oceny merytorycznej (suma punktów wszystkich członków komisji dzielona przez
liczbę członków komisji).
Przyznane środki muszą być wydatkowane przez Zwycięzcę konkursu do dnia 15.10.2018 r.
Fundusz zastrzega sobie prawo do wniesienia własnych propozycji do projektu zgłoszonego
przez Zwycięzcę konkursu, przy zachowaniu ogólnych założeń przedstawionych przez
Zwycięzcę w karcie konkursowej.
Terminarz konkursu.
l.p.
1
2
3
4

5

Wyszczególnienie
Termin realizacji
Ogłoszenie konkursu
06.04.2018
Składanie materiałów konkursowych przez
07.05.2018
uczestników konkursu
Zakończenie prac Komisji konkursowej i ogłoszenie
14.05.2018
wyników konkursu przez Organizatora konkursu
Złożenie przez Zwycięzcę konkursu wymaganych
25.05.2018
do wniosku dokumentów, umożliwiających
zawarcie umowy
Podpisanie umowy z WFOŚ i GW w Kielcach
05.06.2018

Rozpoczęcie realizacji warsztatów może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy między
Zwycięzcą konkursu a WFOŚ i GW w Kielcach.

