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 Konkurs jest elementem projektu „Działaj Lokalnie - Program Edukacji Ekologicznej na obszarze 

Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”. 

 

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 

 

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego   

ogłasza konkurs grantowy na Projekt Edukacji Ekologicznej w placówce 

oświatowej aktywizujący młodzież szkolną i całą społeczność lokalną do wspólnych 

działań na rzecz środowiska 

pod hasłem  „Lokalni Liderzy Edukacji Ekologicznej” 
 
 
 

I. Uczestnicy: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne z terenu Związku Gmin 
Regionu Kutnowskiego. 

 
II. Przedmiot konkursu: 

- Projekt edukacji ekologicznej w placówce oświatowej aktywizujący młodzież szkolną i całą 

społeczność lokalną do wspólnych działań na rzecz środowiska. Do konkursu można zgłosić 

Projekty, będące w trakcie realizacji. 

- udział w warsztatach plenerowych „ JA TY MY - Chrońmy klimat Ziemi”, będących 

podsumowaniem prowadzonych działań, zajęć przez jednostki oświatowe nagrodzone w 

projekcie. 

III. Cele konkursu: 

• aktywizacja dzieci i młodzieży do wspólnych działań na rzecz środowiska, 

• budowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności dzieci, młodzieży i dorosłych  

za środowisko zwłaszcza w zakresie powstrzymania globalnego ocieplenia klimatu, 

• prezentacja projektów dla ogółu społeczeństwa podczas warsztatów plenerowych. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 
1. złożenie wniosku opisującego projekt na odpowiednim formularzu – załącznik nr 1, 
2. wnioski opisujące projekty należy przesłać pocztą (decyduje data nadania) lub złożyć w siedzibie 
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno. Ostateczny 
termin składania w/w dokumentów upływa 15 maja 2010 roku o godzinie 15.00. 
3. wysokość dotacji za najciekawsze projekty wynosi max  -  2000,00  zł  
4. dotacje przyznawane będą na podstawie następujących kryteriów (punktowych 
w skali 1:6): 
a/ wartość merytoryczna projektu, 
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b/ zaangażowanie społeczne w realizację projektu (liczba osób objętych projektem, liczba 
współpracujących instytucji przy realizacji projektu, udział w projekcie młodzieży szkolnej), 
c/ wkład własny rzeczowy i finansowy. 
d/ sposób promowania projektu w społeczności lokalnej. 
 
5. dana jednostka może zgłosić do programu tylko jeden projekt. 
 
6. po zakończeniu realizacji projektu wnioskodawcy będą musieli złożyć sprawozdanie końcowe 
składające się ze sprawozdania merytorycznego i finansowego w ciągu 14 dni od daty zakończenia 
zadania. Wzory sprawozdań będą załącznikami do umowy na realizację projektu. 
 
V. Komisja konkursowa: 
1. Komisja konkursowa dokona wyboru 8 projektów z terenu ZGRK przyznając na każdy dotację w 
kwocie do 2000,00 zł. 
2. wnioski kierowane do ZGRK będą rozpatrywane przez Komisję Grantową powołaną przez Zarząd 
ZGRK, 
3. W określonych przypadkach Komisja może zażądać od uczestników programu uzupełnienia 
projektu. 
 
VI. Do zadań komisji należeć będzie: 
a) ocena projektów, 
b) jeżeli członek Komisji ma formalne powiązania z organizacją lub instytucją, która zgłosiła 
wniosek do konkursu, nie może być on obecny podczas jego rozpatrywania i uczestniczyć w 
podejmowaniu decyzji o przyznaniu grantu. Ponadto nie może w jakikolwiek sposób wpływać na 
decyzję pozostałych członków Komisji dotyczącą tego wniosku. 
 
VII. Terminy: 
• 15 kwietnia 2010 – ogłoszenie konkursu. 
• Do 15 maja 2010 – dostarczenie projektów konkursowych.  
• Do 20 maja – obrady komisji konkursowej i ogłoszenie wyników. 
• W miesiącach maj - wrzesień – prezentacja projektów podczas warsztatów plenerowych 
 
VIII. W ramach projektu nie b ędą finansowane: 
a) bieżące koszty funkcjonowania placówek (czynsz, energia, opłaty telefoniczne) 
b) wynagrodzenia 
c) działalność gospodarcza 
 
Pytania można kierować do: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego (od poniedziałku do piątku, do 
godz. 15.00) e-mail: marta@zgrk.pl 
Wnioski wraz z projektem działań znajdują się na stronie www.zgrk.pl   


