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Załącznik  

do uchwały Nr 1/21 

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach 

z dnia 29.01.2021 r. 

dokument ujednolicony decyzją Zarządu 

WFOŚiGW w Kielcach (dotyczy zmian 

terminów). 

 

 

 

 

Regulaminu konkursu dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego 

pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie” 
 

 

Cel ogólny i przedmiot konkursu 

 

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych 

województwa świętokrzyskiego w zakresie odpadów, ich segregacji i utylizacja. 

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez gminę dowolnej pracy/filmu (do 10 min) 

z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie odpadów, ich segregacji i utylizacji. Pracę 

powinna wykonać klasa/szkoła podstawowa z terenu danej gminy. Powinna ona być 

wykonana z materiałów recyclingowych (nie dotyczy filmu) i zawierać punkt widzenia 

uczniów na odpady i likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz korzyści dla środowiska, które 

z tego wynikają. 

 

Termin nadsyłania prac do Funduszu do 17.05.2021r r.  
 

 

Cele oraz tematyka konkursu 

1. Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci, 

zagospodarowanie odpadów powstałych w gospodarstwie domowym przez ich segregację 

i utylizację w firmach do tego przeznaczonych. Działania te mają przyczynić się do:  

a) ochrony powierzchni ziemi, 

b) przeciwdziałania niekorzystnemu wzrostowi stężenia gazów cieplarnianych 

w atmosferze, 

c) ochrony różnorodności biologicznej, ekosystemów oraz krajobrazu,  

d) rozwiązywania problemów terenów zurbanizowanych. 

2. Aktywizacja społeczności lokalnych do realizacji działań na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego. 

 

Organizator Konkursu 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 

 

Uczestnicy konkursu 

W konkursie mogą brać udział gminy i szkoły podstawowe (za pośrednictwem gmin) z terenu 

województwa świętokrzyskiego. 

Do wykonania pracy przystępują całe klasy/szkoły.  
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Warunki uczestnictwa w konkursie  

  

1. Złożenie przez gminę w podanym przez organizatora terminie 1 wybranej pracy 

konkursowej, wraz z: 

- kartą zgłoszeniową, która stanowi  załącznik nr 1 do regulaminu, 

- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Za termin złożenia ww. dokumentów uznaje się datę ich wpływu do Organizatora konkursu. 

3. Koszty przygotowania pracy 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 zgłoszeniu. 

6. Nagroda dla Gminy zwanej dalej „WNIOSKODAWCĄ” zostanie przekazana po złożeniu 

wniosku z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA  do WFOŚiGW 

wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dotacji. 

7. Wnioskodawca nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za 

przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska.  

8. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu zadań realizowanych przez 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowego prawa 

konkurencji następuje z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej.  

9. Podmioty korzystające z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

zobowiązane są do wydatkowania środków zgodnie z przepisami o zamówieniach 

publicznych oraz o finansach publicznych. 

10. Wnioskodawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o dofinansowaniu 

zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach. Szczegółowe warunki zostaną ustalone  

na etapie podpisywania umowy. 

11. Sposób rozliczenia kosztów kwalifikowanych przez organizatora konkursu po 

podpisaniu umowy między WNIOSKODAWCĄ a WFOŚiGW w Kielcach odbywał się 

będzie na podstawie rachunków/faktur, umów z wykonawcami usług, protokołów odbioru 

usług. 

 

Kryteria oceny 

 

Praca konkursowa podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena będzie prowadzona przez 

Komisję konkursową powołaną zarządzeniem wewnętrznym Prezesa WFOŚiGW w Kielcach.  

 

Ocenie merytorycznej zostaną poddane wyłącznie prace konkursowe, które uzyskają 

pozytywną ocenę formalną. 

 

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać uczestnik konkursu wynosi 20.  

Prace, które nie uzyskają min 8 pkt nie będą nagrodzone. 

 

Kryteria oceny formalnej 

1. Termin wpływu pracy konkursowej. 

2. Wnioskodawca mieści się w katalogu „Uczestnicy konkursu”. 

3. Wnioskodawca złożył komplet wymaganych dokumentów.  

 

Kryteria oceny merytorycznej 

12 Zakres oceny merytorycznej 

Liczba 

punktów  - 

zakres 

1 Zakres pracy (za każde zagadnienie 2 pkt) 0-8 pkt 
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 - ochrony powierzchni ziemi, 

- przeciwdziałania niekorzystnemu wzrostowi stężenia gazów 

cieplarnianych w atmosferze, 

- ochrony różnorodności biologicznej, ekosystemów oraz 

krajobrazu,  

- rozwiązywanie problemów terenów zurbanizowanych. 

2 Wartość merytoryczna pracy 0 - 12 pkt  

 

 

 

Kontakt z Organizatorem konkursu podczas trwania konkursu  

 

W trakcie przygotowania dokumentów istnieje możliwość pisemnego kierowania pytań (drogą 

elektroniczną na dwa adresy e–mailowe: m.skowronska@wfos.com.pl m.obara@wfos.com.pl 

o wszelkie zapisy dotyczące regulaminu konkursu. Odpowiedź Komisji konkursowej zostanie 

wysłana w ciągu 3 dni roboczych drogą elektroniczną. 

 

Zwycięzcy konkursu i nagrody 

 

Zwycięzcą konkursu zostają:  

 

1. 102 gminy z terenu województwa świętokrzyskiego, z których szkoły/gminy 

przedstawią najlepszą pracę. Nagrodą dla każdej gminy jest kwota 4800 zł, które gmina 

może przeznaczyć tylko na likwidację dzikich wysypisk śmieci na swoim terenie. 

 

2. W celu uzyskania nagrody gmina musi złożyć wniosek z dziedziny INNE DZIAŁANIA 

EDUKACJA EKOLOGICZNA do WFOŚiGW w Kielcach wraz z kompletem 

dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dotacji. 

 

                                                                                                                       

Koszty kwalifikowane 

1. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów 

zebranych z „dzikich wysypisk śmieci”: 
a)  z terenów będących własnością Skarbu Państwa, 

b) z terenów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem 

nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. 

     2.   Za koszty kwalifikowane będą uznawane koszty poniesione przez zwycięzców od dnia        

ogłoszenia konkursu. 

 

Postanowienia dodatkowe  

Przedsięwzięcia wskazane we wniosku o dotację muszą spełniać poniższe warunki:  

1. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona 

inwentaryzacja „dzikich wysypisk śmieci” potwierdzona przez WIOŚ. 

2. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie gmina będzie mogła na tym etapie złożyć już 

protokół odbioru zadania, fakturę/rachunek za wykonaną usługę realizowaną przez 

firmę wybraną zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.   

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac w formie materiałów 

prezentacyjnych, w publikacjach, w materiałach własnych oraz na stronach internetowych. 

2. Złożenie zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu oraz jednoczesnym wyrażeniem zgody na przeniesienie praw 

mailto:m.skowronska@wfos.com.pl
mailto:m.obara@wfos.com.pl
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autorskich z prac konkursowych na organizatora zgodnie z art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1231). 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez zgłaszającego pracę 

jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich do pracy lub jej poszczególnych składników w sposób i zakresie opisanym 

w niniejszym regulaminie.  

4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem spory rozstrzyga Organizator.  

5. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, 

o czym uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem na adres poczty elektronicznej 

podany w Karcie Zgłoszenia. Organizator może przerwać lub odwołać projekt bez podania 

przyczyny.  

7. W przypadku małego zainteresowania gmin /szkół oraz ich uczniów udziałem w projekcie, 

Organizator może zdecydować: 

- o nieprzeprowadzeniu konkursu, 

- o innym podziale nagród. 

 

 

Terminarz konkursu. 

 

Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

1. Ogłoszenie konkursu do 15.03.2021r 

2. Składanie prac konkursowych przez gminę  do 17.05.2021r 

3. Zakończenie prac Komisji Konkursowej i ogłoszenie 

wyników konkursu przez organizatora konkursu 

do 31.05.2021r 

4. Złożenie przez gminę wniosku oraz wymaganych 

dokumentów, umożliwiających zawarcie umowy  

do 30.06.2021r 

5. Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Kielcach  do 27.08.2021r 

 

 

Terminarz konkursu może ulec zmianie decyzją Zarządu WFOŚiGW w Kielcach. 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu  
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu  

 

KARTA KONKURSOWA 

 
UCZESTNIK: 
(podać nazwę wynikającą z dokumentu prawnego lub innego dokumentu) 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 

I. DANE O UCZESTNIKU 

 

Dane kontaktowe:  

kod / miejscowość  ................................................... 

ulica    ................................................... 

gmina    ................................................... 

powiat   ................................................... 

 nr-y telefonów / faxu ................................................... 

e-mail    ................................................... 
 

Status prawny 

Forma prawna: (podać na  podstawie dokumentu określającego status prawny) 

................................................................................................................................................................................................ 

..................................................... ...........................................................................................................................................  

Osoba wskazana do kontaktowania się w sprawach konkursu 

 imię i nazwisko  ......................................................... 

 stanowisko   ......................................................... 

 nr-y telefonów / faxu ......................................................... 

 e-mail    ......................................................... 

 

Terminy realizacji zadania 

data rozpoczęcia (dzień miesiąc rok)   ………..2021 

data zakończenia (dzień miesiąc rok)   …………….. 

 
 

II. CZĘŚĆ FINANSOWA 
 

1. Koszt całkowity zadania netto/brutto*   - ........................... zł 

 

1.1. koszty kwalifikowane zadania    - ........................... zł 

 

2. Środki własne,  przyrzeczone lub pozyskane  

ze źródeł innych niż WFOŚiGW w Kielcach  -   

 

 

 

 zł 
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Lp. 
Źródło finansowania – 

kwoty w zł  
  w roku 2021 

1.  własne  środki finansowe 

uczestnika 

 

2.  Inne**  

3.    

 Razem  

 

3. Kwota nagrody:   .............................................   zł, 
 

 * niepotrzebne skreślić 

  **wymienić jakie 

 

4. Udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach w całkowitym koszcie zadania ……………………..% 
 

Informacja o wywiązaniu się wnioskodawcy z obowiązku uiszczania (jeśli dotyczy) 

: wpisać  „ZALEGA”  lub „ NIE ZALEGA” 
   

a) opłat za korzystanie ze środowiska ………………….. 

(m.in.: z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni, silników 

spalinowych, pobierania wody, odprowadzania ścieków, składowania odpadów) 

 

b) kar z tytułu nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska stanowiących 

dochody WFOŚiGW w Kielcach                ………………….. 

 

 

Potwierdzamy prawdziwość danych i informacji zamieszczonych w Karcie 

konkursowej 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (wg załączonego wzoru). 

 
 
 
 

Data sporządzenia Karty 

 

 

 

Podpis i pieczątka imienna 

 osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Uczestnika 

 

 

Pieczęć jednostki (jeśli dotyczy) 

 

 

 

Podpis i pieczątka imienna 

Skarbnika lub Głównego Księgowego (jeśli dotyczy) 



7 

 

 
Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach z siedzibą w Kielcach al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155;  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w WFOŚiGW w Kielcach możliwy jest pod numerem tel. 
nr. 413335244 lub adresem email: m.chaba@wfos.com.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do:  
- podjęcia przez Fundusz niezbędnych działań związanych z rozpatrzeniem karty konkursowej o 
przyznanie dotacji,  
- wykonywania niezbędnych zadań realizowanych przez WFOŚiGW w Kielcach związanych z 
przyznaniem dotacji, wynikających z przepisów prawa,  
- kontrolnym, rozliczeniowym i korespondencyjnym,  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, d, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez okres 5 lat:  
- w przypadku złożenia karty konkursowej, która nie zostanie zakończona podpisaniem umowy – 
liczonych od początku roku następnego, w którym wniosek został złożony,  
- w przypadku podpisania umowy liczonych od początku roku następnego, w którym umowa 
została rozliczona (zakończona).  
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem,  
6) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),  
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub rozpatrzenia karty 
konkursowej i jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym będzie skutkować 
brakiem możliwości rozpatrzenia karty konkursowej lub zawarcia umowy,  
9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane/przekazane, podmiotom uprawnionym do 
uzyskania danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa oraz jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań 
realizowanych dla dobra publicznego tj. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy oraz np. 
Ministerstwo Środowiska itp.  
10) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Funduszu przez następujące 
kategorie odbiorców danych: banki, podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty 
wspomagające obsługę informatyczną, firmy świadczące usługi pocztowe, firmy audytowe oraz 
podmioty zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania WFOŚiGW w Kielcach.  
 
W związku z powyższym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 
Kielce moich danych osobowych wymaganych w w/w celach.  
 
 

.....................................      …................................................. 

Miejscowość       czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

 

 


