REGULAMIN KONKURSU
„POZWÓLMY ZIEMI ODDYCHAĆ” Z OBSZARU EKOLOGII
W ZAKRESIE CZYSTOŚCI POWIETRZA I KLIMATU

1. Konkurs „Pozwólmy Ziemi Oddychać” zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez
Fundację PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515
Warszawa, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Zasady Konkursu określone są w niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”.
3. Do Konkursu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje
pozarządowe oraz

samorządowe instytucje kultury działające na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Celem Konkursu jest:
1) podniesienie

świadomości

ekologicznej

i

wiedzy

na

temat

klimatu

i czystości powietrza wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych,
2) wyłonienie spośród zgłoszeń najlepszych projektów ekologicznych, mających
na celu dbałość o czystość powietrza i klimatu.
5. Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu i realizacji projektu zgodnego z celem
Konkursu.
6. Projekty zwycięskie otrzymają grant na działania projektowe w postaci dofinansowania
projektu, co umożliwi wdrożenie praktycznych działań w zakresie celu Konkursu.
7. Zgłoszenie do Konkursu - wnioski należy składać na formularzu elektronicznym –
„formularz projektu lokalnego” – dostępnym na stronie internetowej Organizatora
www.fundacjapkobp.pl
8. Harmonogram konkursu:
1)

termin nadsyłania wniosków – do 31 grudnia 2021 r.

2)

ogłoszenie wyników – 31 stycznia 2022 r.

3)

realizacja projektów – do 31 maja 2022 r.

4)

przesłanie sprawozdania z realizacji grantu – do 31 lipca 2022 r.

9. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie grantu musi spełniać następujące warunki:
a) nazwa projektu w wypełnionym formularzu powinna być oznaczona nazwą
Konkursu – tj. „Pozwólmy Ziemi Oddychać”,
b) projekt powinien być zaplanowany i zrealizowany zgodnie z celami Konkursu
oraz celami działalności wnioskodawcy,
c) projekt powinien uwzględniać chociażby jeden z wymienionych elementów:
- nasadzania młodych drzew,
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- edukację ekologiczną.
10. Nie ma obowiązku wnoszenia finansowego wkładu własnego.
11. Pula nagród w Konkursie wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)
do rozdysponowania w postaci grantów przeznaczonych na dofinansowanie projektów
zgodnych z celami Konkursu.
12. Granty finansowe na realizację projektu będą udzielane w zależności od liczby punktów
przyznawanych na podstawie przyjętych kryteriów oceny projektów. Grant stanowi
dofinansowanie projektu. Dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskają najwięcej
punktów, w ramach puli środków dostępnych w Konkursie.
13. W zależności od oceny może zostać przyznany grant w jednej z trzech wysokości:
1) 20 000 zł,
2) 10 000 zł
3) 5 000 zł
14. Kryteria oceny projektów:
l.p.

kryteria formalne

1.
2.

Zgodność z celem Konkursu
Terminowe nadesłanie wniosku

3.

Wniosek złożony za pośrednictwem
"formularza projektu lokalnego"
dostępnego na stronie internetowej
Organizatora z nazwą projektu tożsamą
z nazwą Konkursu

tylko wnioski spełniające wszystkie
kryteria formalne będą podlegały
ocenie merytorycznej

kryteria merytoryczne
l.p.

nazwa kryterium

liczba punktów możliwych
do uzyskania

1.

Poprawność merytoryczna
zaplanowanych działań i informacji
zawartych we wniosku

0-1

2.

Różnorodność zaplanowanych form i
metod pracy

0-5

3.

Długotrwałe efekty projektu

0-3

4.

Innowacyjność, oryginalność projektu

0-10
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5.
6.
7.

Edukacja ekologiczna
Nasadzanie sadzonek drzew
Liczba zaangażowanych osób
/środowisk lokalnych w realizację
projektu (w tym wolontariat)

0-10
0-10
0-10

15. Do rozstrzygnięcia Konkursu grantowego powołana zostanie Komisja Konkursowa
złożona z 5 osób. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel Organizatora oraz
przedstawiciele PKO Banku Polskiego SA.
16. Komisja Konkursowa na podstawie przyjętych kryteriów oceny i punktacji wybiera
zwycięskie projekty.
17. Laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany
we wniosku, o którym mowa w pkt 7.
18. Beneficjent grantu zobowiązany jest do wykorzystania środków finansowych zgodnie
z budżetem i harmonogramem działań przedstawionym Organizatorowi we wniosku,
o którym mowa w pkt 7.
19. Przekazanie kwoty grantu nastąpi na podstawie umowy grantowej, której wzór stanowi
załącznik do Regulaminu.
20. Po zrealizowaniu projektu, w terminie określnym w umowie grantowej, Beneficjent grantu
będzie zobowiązany do przedstawienia Organizatorowi sprawozdania z realizacji projektu
na podstawie formularza, którego wzór stanowi załącznik i integralną część umowy
grantowej.
21. Laureaci grantu wyrażają zgodę na publikację na portalach Fundacji PKO Banku Polskiego
i PKO Banku Polskiego S.A. informacji zawartych we wniosku oraz w sprawozdaniu
z realizacji projektu.
22. Dane osobowe uczestników i laureatów Konkursu przetwarzane będą na podstawie
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,
zwanego dalej „Rozporządzeniem” w celu uczestnictwa w Konkursie.
1) Administrator danych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PKO Banku Polskiego
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa., zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
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Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000364669, NIP: 521 35 93 707,
REGON: 142722938.
2) Inspektor Ochrony Danych:
w Fundacji powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony
Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: fundacja@pkobp.pl.
3) Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych
w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:
Fundacja przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne,
dane adresowe, dane kontaktowe oraz dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu
ramach udzielonego grantu.
4) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację w następujących celach:
a)

Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku i w celu przeprowadzenia

Konkursu „Pozwólmy Ziemi Oddychać”
b)

zawarcie umowy grantowej na realizację projektu ekologicznego w ramach

Konkursu „Pozwólmy Ziemi Oddychać” realizowanego przez Fundację, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
5) Udostępnienie danych osobowych:
dane osobowe mogą być udostępniane przez Fundację: podmiotom i organom, którym
Fundacje jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom
uprawnionym do otrzymania od Fundacji danych osobowych lub uprawnionych
do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
6) Okres przechowywania danych osobowych:
dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.
7) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych,
do sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak
również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8) Wymóg podania danych:
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podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
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