Fundacja Horyzont360
we współpracy z Gminą Gródek nad Dunajcem
oraz Małopolskim Centrum Kultury Sokół
ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach projektu
„Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski”
realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy,
finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
Regulamin Regionalnego Konkursu Tematycznego na Mikro-projekty ekologiczne.
I.

Założenia i cele konkursu
1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski”
zwanym dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród jest Fundacja Horyzont360 z
siedzibą 33-311 Wielogłowy 153, zwana dalej „Organizatorem”. Działanie jest
prowadzone w partnerstwie z Gminą Gródek nad Dunajcem oraz Małopolskim
Centrum Kultury Sokół, zwanych dalej „Partnerami”.
2. Organizator oświadcza, że jest realizatorem projektu „Eko-świadomi młodzi
obywatele Małopolski” realizowanego w ramach programu dotacyjnego „Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie:
Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja
Akademia Organizacji Obywatelskich (łącznie zwani „Operatorem”),
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu
zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów
Finansowych z siedzibą w Brukseli
3. Celem Konkursu jest wzbudzenie w młodych osobach zainteresowania tematyką
ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego, aktywizacja społeczności lokalnej
do działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
4. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem” mogą być:
• Placówki oświatowe
• Grupy nieformalne
• Organizacje pozarządowe

5. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają łącznie poniższe
warunki:
• Zamieszkują/mają siedzibę na terenie Subregionu Sądeckiego (powiat
nowosądecki, gorlicki, limanowski i Miasto Nowy Sącz)
• Planują realizację mikro-projektu na terenie Subregionu Sądeckiego
• Tworzą min. 3 osobową grupę składającą się zarówno z osób młodych jak i
dorosłych (rodziców/nauczycieli/trenerów), przy czym pomysłodawcą
projektu są osoby młode i one decydują jaki mikro-projekt chcą wdrożyć w
swojej placówce oświatowej/miejscowości/gminie itp.

6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy
Organizatora oraz Partnerów, a także innych podmiotów biorących udział w
przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
7. Konkurs jest organizowany na terytorium Subregionu Sądeckiego.
8. Konkurs trwa od 1 grudnia 2021 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na
granty, jednak nie później niż do dnia 30.06.2023
9. Środki jakie można otrzymać na swoje działania to max. 1000,00zł.
10. Z otrzymanych środków mogą być finansowane wyłącznie koszty przeznaczone na
realizację mikro-projektu.
11. Koszty w ramach mikro-projektu powinny zostać poniesione dopiero po podpisaniu
umowy na jego realizację.
12. Koszty wskazane w budżecie mikro-projektu będą rozliczane przez Organizatora
Konkursu na podstawie dokumentów finansowych (rachunek/faktura) jakie
przedłoży grupa realizująca mikro projekt.
13. W ramach budżetu może zostać ujętych max. 5 pozycji kosztowych.
14. Każdy wybrany mikro-projekt musi zostać wdrożony w okresie do 90 dni od dnia
podpisania umowy na jego realizację.
15. Mikro-projekty przyjmowane będą cyklicznie, a ocena prowadzona będzie co 30
dni.
16. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały okres trwania Konkursu
na stronie: www.fundacjahoryzont360.pl
17. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki
Uczestników.
II.

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoczesne z akceptacją przez Uczestnika
regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Konkursie.
2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania grantu, nie można przenosić na inne osoby.
3. Formatem Konkursu jest Mikro-projekt, w ramach którego Uczestnik aplikuje o
środki na realizację działań o tematyce związanej z ochroną środowiska.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
• Zaakceptować Regulamin Konkursu.
• Zgłosić wniosek na mikro-projekt o tematyce związanej z ochroną
środowiska, który zostanie zrealizowany na terenie placówki oświatowej,
miejscowości lub gminie, w której znajduje się miejsce
zamieszkania/siedziba Uczestnika.
• Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie wniosku drogą mailową na
adres: projekty@fundacjahoryzont360.pl do dnia 28 lutego 2023 roku.
• Uczestnik po przesłaniu wniosku otrzymuje maila zwrotnego z
potwierdzeniem jego złożenia.
5. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z tym udziałem jest całkowicie
dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia w nim udziału. Udział w Konkursie jest
równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, akceptacją jego

postanowień oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.
6. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego
podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo
do wykluczenia takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
7. Podczas trwania Konkursu Organizator zapewnia Uczestnikom wsparcie
Animatora, który będzie wspierać młode osoby podczas tworzenie mikroprojektów.
8. Zgłoszenie przez uczestnika wniosku jest równoczesne z oświadczeniem, że mikroprojekt stanowi dzieło autorskie Uczestnika.
III.

Zasady przyznawania grantów
1. Zgłoszone wnioski będą ocenianie pod kątem:
• Kryteriów formalnych – wniosek poprawnie wypełniony i złożony we
wskazanym w regulaminie terminie (wnioski będą składane elektroniczniedrogą mailową)
• Kryteriów merytorycznych:
⎯ opis problemu, który młode osoby chcą rozwiązać/zminimalizować
(0-5 pkt.);
⎯ innowacyjność pomysłu (0-3 pkt.);
⎯ zaangażowanie społeczności lokalnej do projektu (0-3 pkt.)
⎯ promocja projektu (0-3 pkt).
⎯ budżet (0-3 pkt.)
2. Złożone w danym miesiącu wnioski zostaną ocenione przez ekspertów
zewnętrznych, przy czym każdy wniosek zostanie oceniony przez 2 osoby.
Następnie wnioski zostaną umieszczone na liście rankingowej zgodnie z przyznaną
punktacją stanowiącą średnią ocen ekspertów. Lista rankingowa będzie tworzona
co 30 dni.
3. Mikro-projekty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną wybrane i
uzyskają dofinansowanie w kwocie do 1000,00zł/mikro-projekt.
4. Organizator zaplanował przyznać środki na realizację 20 mikro-projektów.

IV.

Dane osobowe Uczestników
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane
dane osobowe jest Fundacja Horyzont360 z siedzibą Wielogłowy 153, 33-311
Wielogłowy, tel. 667666508, mail: fundacja@fundacjahoryzont360.pl, wpisana
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000053778; NIP:7343545004.
REGON:36618142300000
2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o
których mowa art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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, „RODO”);
3. Wszelkie dane osobowe są niezbędne dla realizacji, wykonywania i rozliczania
projektu „Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski” realizowanego w ramach
programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” oraz
wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji w/w projektu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu monitoringu, zgłoszeń,
raportowaniu, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w zakresie prawem przewidzianym lub niezbędnym dla działalności
Fundacji.
5. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania innym podmiotom,
które na zlecenie Fundacji uczestniczą w realizacji w/w umowy w szczególności
podmiotom księgowym, audytowym, informatycznym i innym, które na zlecenie
Fundacji wykonują niezbędne czynności związane z w/w umową.
6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie „Ekoświadomi młodzi obywatele Małopolski”, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości jego realizacji, wykonywania i rozliczania, a co
za tym idzie udziału uczestnika w projekcie.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji w/w projektu, a także do
upływy terminów określonych w przepisach odrębnych, w tym dotyczących
archiwizowania dokumentacji projektowej.
10. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. I wobec powyższego uczestnik projektu oświadcza, że zgłaszając swój udział w
projekcie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
przedstawionych przeze niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji
projektu „Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski” przez Fundację i na
zasadach wyżej określonych oraz zgodnie z :RODO; ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr
100, poz. 1024); wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa w tym z
obowiązujących w Fundacji regulacji w szczególności Polityki Bezpieczeństwa,
Polityki Prywatności Serwisów Informatycznych, z którymi się zapoznałem i
akceptuję ich treść.
12. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu realizacji projektu. Zbierane
i przetwarzane dane w zakresie Uczestników projektu:

•
•
V.

Uczestnicy: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, mail, telefon, wiek.
Rodziców/prawnych opiekunów osób niepełnoletnich: imię i nazwisko.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O
każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie
internetowej Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź
przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny.
3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego
regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych,
złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych
obyczajów w związku uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do
wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do grantu, nawet
w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami
niniejszego regulaminu.
4. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być składane na
adres Organizatora, wskazany w niniejszym regulaminie, na piśmie, przez cały czas
trwania Konkursu. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, żądanie
Uczestnika wraz z uzasadnieniem. Organizator w terminie do 14 dni od otrzymania
reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Uczestnika o
zajętym stanowisku.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować
będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021 roku.
7. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
8. Odpowiedzi na pytania w zakresie Konkursu będą udzielane za pośrednictwem
poczty elektronicznej, pod adresem: projekty@fundacjahoryzont360.pl oraz
telefonicznie pod numerem 667666508, (dodatkowy numer pomocniczy:
509576679 dostępny w godzinach 15.30-18.30).

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wniosek zgłoszeniowy do Konkursu na mikro-projekt ekologiczny
Załącznik nr 2 – Wzór umowy na realizację mikro-projektu

Zatwierdzam:
Monika Bochenek- Wiceprezes Zarządu Fundacji

