REGULAMIN KONKURSU
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH
PN. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018
(Przyjęty Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Katowicach nr 100/2018 z dnia 17.01.2018 r. )

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018 jest Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z siedzibą w Katowicach, zwany
dalej Funduszem.
2. Celem Konkursu jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie
znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego
poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań
zagospodarowania przestrzeni szkolnej.
3. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-8), i średnich z terenu
województwa śląskiego, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach
konkursu.
4. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemicznofizycznych.
§ 2. WARUNKI UDZIAŁU
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do Funduszu wypełnionej karty
zgłoszenia (wzór w załączeniu) wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć deklarację jednostki samorządu terytorialnego lub innego
organu prowadzącego placówkę, wypełnioną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
do karty zgłoszeniowej.
3. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym, kurierem bądź
dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu pod adresem:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
4. Termin przyjmowania kart zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami upływa 28 lutego
2018 roku o godzinie 15.30.
5. W przypadku zgłoszeń, które zostały wysłane drogą pocztową bądź drogą kurierską decyduje
data wpływu do Funduszu.
6. Nie przewiduje się możliwości przywrócenia uchybionego terminu do złożenia karty
zgłoszeniowej.
7. Ocenie podlegać będą tylko kompletne wnioski złożone w terminie zgodnym z § 2. ust. 4.
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§ 3. OCENA ZGŁOSZEŃ I WYBÓR LAUREATÓW
1. Ocen nadesłanych kart zgłoszenia dokonuje powołane przez Zarząd Funduszu Jury Konkursu,
składające się z pracowników Funduszu.
2. Jury jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Funduszu, której zadaniem jest ocena
zgłoszeń oraz sporządzenie listy proponowanych laureatów.
3. Jury Konkursu przedstawia wyniki prac Zarządowi Funduszu w celu podjęcia ostatecznej
decyzji o przyznaniu nagród i wyróżnień przez Zarząd Funduszu. Nie przewiduje się
możliwości odwołania od decyzji Zarządu Funduszu.
4. Jury obraduje na posiedzeniach.
5. Jury dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc pod uwagę:
 pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność,
estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań,
 różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich
zakupu.
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 23 marca 2018 roku.
§ 4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Nagrody przyznawane będą w formie: pieniężnej oraz wyróżnień.
2. Przewidywana pula nagród pieniężnych do 280 000 zł.
3. Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej dla jednego laureata nie może przekroczyć 20%
kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i stanowić kwoty wyższej niż 7 500 zł.
4. Nagroda pieniężna musi być przeznaczona na wdrożenie nagrodzonego projektu
ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019.
5. Organ prowadzący nagrodzoną placówkę deklaruje złożenie do Funduszu wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019 w ramach
konkursu pn. ZIELONA PRACOWNIA’2018.
6. Laureat zobowiązany jest do zwrotu nagrody pieniężnej w przypadku niewdrożenia
nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019.
7. Wyróżnieniami w konkursie mogą być m.in.: projektor multimedialny, laptop, aparat
fotograficzny cyfrowy, mikroskop, tablet z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Lista nagrodzonych zostanie
www.wfosigw.katowice.pl.
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