REGULAMIN KONKURSU
„EKO-ORŁY”

§ 1. CEL KONKURSU
1. Celem Konkursu jest wyróżnienie podmiotów zaangażowanych w działalność
ekologiczną, popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska
naturalnego i gospodarki wodnej, a także promowanie nowatorskich rozwiązań
mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Konkurs służy
promowaniu efektywnego wykorzystywania dofinansowań ze środków WFOŚiGW
w Toruniu na rzecz ochrony środowiska.
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty inwestycyjne oraz nieinwestycyjne,
zrealizowane do 31.07.2018r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które
były dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
§ 2. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, www.wfosigw.torun.pl,
promocja@wfosigw.torun.pl, tel. 56 62 12 327.
§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma zasięg wojewódzki – województwo kujawsko – pomorskie.
2. Ogłoszenie

o

Konkursie

umieszczone

jest

na

stronie

internetowej

www.wfosigw.torun.pl wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi Konkursu.
3. Konkurs skierowany jest do beneficjentów, którzy zrealizowali do 31.07.2018 r.
projekt z udziałem środków WFOŚiGW w Toruniu.
4. W Konkursie mogą wziąć udział beneficjenci w więcej niż jednej kategorii, pod
warunkiem, że każdy wniosek będzie zgłoszony w odrębnej kategorii Konkursowej.

5. Projekty będą nagradzane w 5 kategoriach:
a. ochrona powietrza,
b. ochrona przyrody,
c. edukacja ekologiczna,
d. ochrona wód i gospodarka wodna,
e. ochrona powierzchni ziemi.
6. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać tylko i wyłączeni beneficjenci. Natomiast
nominacji może dokonać każdy zainteresowany oraz Organizator.
Przez zgłoszenie do Konkursu rozumie się dostarczenie formularza zgłoszeniowego
wyłącznie w wersji elektronicznej. Przez nominację rozumie się dostarczenie
formularza nominacji wyłącznie w wersji elektronicznej.
7. Beneficjent nominowany w przypadku wyrażenia chęci wzięcia udziału w Konkursie
zobowiązany jest

dostarczyć

formularz

zgłoszeniowy

wyłącznie

w

wersji

elektronicznej.
8. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na druku: „Zgłoszenie do Konkursu”,
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu zał. nr 1. Nominacji do Konkursu
dokonuje się na druku: „Nominacja do Konkursu ”, stanowiącym załącznik do
niniejszego Regulaminu zał. nr 2. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie
internetowej www.wfosigw.torun.pl oraz w siedzibie Funduszu, ul. Fredry 8, 87-100
Toruń w Dziale Komunikacji i Promocji, pokój nr 007.
9. Zgłoszenie do Konkursu musi nastąpić do 31 sierpnia 2018 r.
Nominacja do Konkursu musi nastąpić do 24 sierpnia 2018r.
10. Zgłoszenie i nominację należy dokonać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres
promocja@wfosigw.torun.pl, wpisując w tytule hasło „EKO-ORŁY”
11. Warunkiem

przyjęcia

zgłoszenia

jest

przesłanie

wypełnionego

formularza

zgłoszeniowego. Do ww. dokumentu należy dołączyć opis przedsięwzięcia, zdjęcia
oraz dokument przedstawiający uzyskany lub przewidywany efekt ekologiczny.
Jednocześnie istnieje możliwość załączenia dowolnych materiałów dokumentujących
zasadność zgłoszenia, w tym wizualizacji, fotografii, projektów technicznych itp.
12. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie zdjęć na potrzeby promocji
Konkursu oraz w informacjach prasowych.
13. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

przekazane

materiały

przez

zgłaszających. Za ewentualne naruszenie praw autorskich odpowiada zgłaszający i z
tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność.

14. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
§ 4.TERMINARZ
Terminarz Konkursu EKO-ORŁY:


01.08.2018 r.

- ogłoszenie Konkursu,



do 31.08.2018 r.

- nadsyłanie zgłoszeń Konkursowych,



do 04.09.2018 r.

- ocena formalna zgłoszeń Konkursowych,



do 07.09.2018 r.

- ocena merytoryczna zgłoszeń,



do 14.09.2018 r.

- wyłonienie Laureatów Konkursu,



21.09.2018 r.

- ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali 25-lecia

Funduszu.
§ 5. KAPITUŁA KONKURSU
1. Do nadania tytułu „EKO ORŁY” jest uprawniona Kapituła. Skład Kapituły ustala
Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą.
2. Kapitule przewodniczy Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu.
3. Kapituła jest całkowicie niezależna, niezawisła.
4. W przypadku, gdy członek Kapituły nie może wziąć udziału w posiedzeniu, ma on
prawo (po poinformowaniu Organizatora) do wskazania swojego zastępcy, który
przejmuje prawo głosu członka Kapituły.
5. Kapituła ma prawo dyskwalifikacji uczestnika Konkursu w przypadku stwierdzenia
podania nieprawdziwych informacji.
6. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu „EKO-ORŁY”.
7. Werdykt Kapituły wraz z uzasadnieniem przyznania tytułu „EKO-ORŁY” zostaje
zapisany w formie protokołu z posiedzenia Konkursowego.
8. Decyzje Kapituły są ostateczne.
§ 6. KRYTERIA OCENY
1. Kryteria oceny wniosków zgłoszonych przez beneficjentów:
a) Wpływ projektu na społeczność lokalną,
b) Całokształt działalności beneficjenta na rzecz ochrony środowiska,
c) Uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczna,

d) Wpływ na środowisko z uwzględnieniem stopnia oddziaływania na środowisko
(regionalny, ponadregionalny),
e) Innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
f)

Edukacja i współpraca ze społeczeństwem.
§ 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD

1. Podsumowanie Konkursu, uhonorowanie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi
podczas uroczystej gali 25-lecia Funduszu. Laureaci zostaną poinformowani
o wynikach Konkursu indywidualnie i otrzymają imienne zaproszenia na galę.
2. Laureat nagrody głównej w każdej kategorii otrzyma:
a) dyplom,
b) statuetkę,
c) nagrodę pieniężną w wysokości 5 000,00 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy
złotych brutto),
d) prawo używania tytułu “EKO-ORŁY” w materiałach promocyjno-reklamowych
zwycięzcy.
3. Uczestnicy otrzymają:
a) dyplom pamiątkowy.
4. Kapituła może również przyznać wyróżnienia w każdej kategorii.
§ 8. KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
(zwane dalej Rozporządzeniem) WFOSiGW w Toruniu informuje, że:
1. Administratorem danych wskazanych przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie
danych

osobowych

jest

Wojewódzki

Fundusz

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, tel.: 56
6212300, adres e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: ido@wfosigw.torun.pl
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
o produkt oferowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu, na czas trwania Konkursu oraz późniejszą promocję.
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.
5. Uczestnikowi Konkursu Przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
g) cofnięcia zgody w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa
się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w dowolnym
momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia, na podstawie art. 77 Rozporządzenia.

6. Podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu jest konieczne w celu rozpatrzenia
wniosku o produkt oferowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe
Uczestnika Konkursu mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych Uczestnika Konkursu mogą być:

a. inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Uczestnika Konkursu
na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe Uczestnika Konkursu w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
8. Dane udostępnione przez Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
Konkursu.

