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„Z Kujawskim pomagamy pszczołom” 
konkurs grantowy – edycja 2014 

 

Regulamin 
 
1. Cel konkursu 
Konkurs jest częścią programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Celem konkursu jest 
przygotowanie, dofinansowanie i realizacja działań, w formie projektu lub programu, na rzecz 
kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności z wykorzystaniem 
aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie oraz promocji i wdrażania pozytywnych 
działań związanych z ochroną lokalnych ekosystemów, w szczególności ochrony pszczół, których 
znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest kluczowe. 
 
2. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. 
 
3. Informacje na temat Konkursu 
Wszelkie informacje na temat Konkursu dostępne są:  
a) w biurze Organizatora - ul. Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa, telefon (22) 622 98 68, e-mail: 
pomagamypszczolom@naszaziemia.pl  
b) na stronie internetowej www.pomagamypszczolom.pl  
 
4. Uczestnicy Konkursu 
Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i szkół 
wyższych, publicznych i niepublicznych, a także do organizacji pozarządowych i instytucji 
samorządowych.  
 
5. Zadanie konkursowe 
a) Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i realizacja w roku 2014 projektów zgodnych z celami 
konkursu. Możliwe jest zgłaszanie kolejnych edycji programów (np. zainicjowanych w latach 
poprzednich), ale wyklucza się zgłaszanie już zrealizowanych (zakończonych) projektów. 
 
b) Grant można przeznaczyć na dofinansowanie działań (kosztów) realizowanych (ponoszonych) 
nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i nie później niż do 17 października 2014 r.  
 

 

mailto:pomagamypszczolom@naszaziemia.pl
http://www.pomagamypszczolom.pl/


Z Kujawskim pomagamy pszczołom - konkurs grantowy. Edycja 2014  REGULAMIN     s. 2 z 5 

6. Zgłoszenie do konkursu - wnioskowanie o dotację 
a) Wnioski należy składać w oparciu o formularze obejmujące część informacyjną o wnioskodawcy, 
opis programu, harmonogram działań i budżet.  
 
b) Wzór formularza dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie www.pomagamypszczolom.pl  
 
c) Kompletne wnioski (wypełniony formularz i wymagane załączniki) należy w formie papierowej 
przesłać pocztą tradycyjną na adres:  
Fundacja Nasza Ziemia 
ul. Hoża 3 m.5 
00-528 Warszawa 
z dopiskiem „Z Kujawskim pomagamy pszczołom – konkurs grantowy” 
 
d) O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane wnioski wysłane 
faksem. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu. 
 
e) Jako załączniki należy rozumieć: 

 potwierdzenie źródeł finansowania (własnego oraz innych finansujących) w przypadku, kiedy 
planowane są dodatkowe źródła finansowania projektu 

 2 rekomendacje:  dotyczące działalności wnioskodawcy lub projektu 
 jeśli w ramach projektu planowane są inwestycje terenowe, budowlane jako załącznik 

należy dostarczyć stosowne zgody i pozwolenia niezbędne do ich realizacji (np. w przypadku 
zakładania ogrodu – zgoda właściciela terenu na założenie ogrodu oraz szczegółowy plan 
zagospodarowania terenu pod ogród). 

 
f) Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie zawartych we wniosku informacji przez osobę mającą 
prawo do reprezentowania instytucji składającej wniosek.  
 
7. Termin składania wniosków 
Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2014 r. 
 
8. Kryteria oceny i przyznanie grantu 
a) Zgłoszone projekty będą oceniane przez niezależne Jury Konkursu według następujących 
kryteriów: 

1. zgodność z celami konkursu (0-1 – brak zgodności eliminuje wniosek) 
2. poprawność merytoryczna wniosku i planowanych działań (0-5 pkt) 
3. uwzględnienie zasad dydaktycznych prowadzenia działań edukacyjnych (0-3 pkt) 
4. możliwość dalszego i jak najszerszego propagowania efektów wypracowanych w ramach 

projektów, aktywizowanie szeroko rozumianej społeczności lokalnej (przykład: 
zorganizowanie warsztatów dla 15 lokalnych liderów, którzy następnie przeprowadzą takie 
warsztaty w grupach dla kolejnych 15 osób; przekazanie materiałów, dobrych praktyk innym 
placówkom, tak aby mogły je wykorzystać w swoich działaniach edukacyjnych, wspólne 
nasadzenia, etc.) (0-3 pkt) 

5. holistyczne (kompleksowe) podejście do zadań (0-1 pkt) 
6. skala przedsięwzięcia (czy oprócz instytucji wnioskującej w projekt zaangażowane są też 

inne podmioty) (0-3 pkt) 
7. długotrwałość efektów (0-3 pkt) 
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8. zaplanowane efekty: ekologiczne, rzeczowe i promocyjne (medialne) (0-6) 
9. ilość i jakość partnerów zaangażowanych w projekt (np. samorządy, organizacje społeczne, 

media, komitety rodzicielskie, firmy i inni) (0-3) 
10. wielkość i gwarancja budżetu oraz pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania (0-1 – brak 

eliminuje wniosek) 
11. realizacja działań odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne - uwzględnienie potrzeb 

i uwarunkowań lokalnych (0-1) 
12. innowacyjność i oryginalność działań (0-3) 
13. uczestnictwo w Akademii Przyjaciół Pszczół (0-3). Więcej o Akademii Przyjaciół Pszczół na 

www.pomagamypszczolom.pl  
 
b) Dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskają najwięcej punktów, w ramach puli środków 
Konkursu. 
 
9. Jury Konkursu 
W skład Jury wejdą: 

 dwóch przedstawicieli Fundacji Nasza Ziemia 

 dwóch przedstawicieli fundatora grantów i inicjatora programu „Z Kujawskim pomagamy 
pszczołom” – firmy Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A., z siedzibą w Kruszwicy, ul. 
Niepodległości 42, producenta Oleju Kujawskiego 

 ekspert-przyrodnik 
 
10. Nagrody 
a) Nagrodami Konkursu Grantowego – edycja 2014 jest pula 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) 
złotych do rozdysponowania w postaci grantów przeznaczonych na organizację działań zgodnych 
z celami konkursu. Nie ma określonej minimalnej wartości wnioskowanego grantu, zaś maksymalna 
wartość grantu o którą można wnioskować to 8 000 złotych. 
 

b) W budżecie, po stronie grantu, można ująć wynagrodzenia, jednak nie mogą one w sumie 
przekraczać 25% wnioskowanej kwoty grantu. 
 
c) Kwoty z grantu przeznaczane na zakup wyposażenia i sprzętu, przeznaczonego do obsługi 
wnioskowanego projektu, a które pozostanie do dyspozycji wnioskodawcy po zakończeniu projektu 
(np. komputer) nie mogą sumarycznie przekroczyć 30% wartości grantu. Nadwyżka może być 
sfinansowana wkładem własnym. 
 
d) Nie ma obowiązku wnoszenia finansowego wkładu własnego. 
 
e) Fundatorem grantów jest firma Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A., z siedzibą w Kruszwicy, 
ul. Niepodległości 42, producent Oleju Kujawskiego. 
 
f) Nagrody – granty będzie można wykorzystać zgodnie z budżetem i harmonogramem działań 
ustalonym we wniosku. Na wszelkie zmiany, jakie wnioskodawca chciałby poczynić w przyjętym 
harmonogramie działań lub w harmonogramie budżetowym, należy uzyskać najpierw pisemną 
akceptację Organizatora. 
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11. Ogłoszenie wyników konkursu 
a) Jury wybierze Laureatów Konkursu do 15 kwietnia 2014 r.  
W przypadku napłynięcia znacznej liczby zgłoszeń powyższy termin może ulec przedłużeniu o nie 
więcej niż 10 dni. Nowy termin ogłoszenia wyników zostanie na stronach 
www.pomagamypszczolom.pl oraz na www.naszaziemia.pl. 
 
b) Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, tradycyjną lub w inny skuteczny sposób. 
Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronach www.pomagamypszczolom.pl oraz na 
www.naszaziemia.pl   
 
c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nazw, imion i nazwisk grantobiorców oraz 
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich materiałów powstałych podczas realizacji konkursu.  
 
12. Przekazanie nagród 
Nagroda – grant będzie przekazany na wskazane konto bankowe, po podpisaniu umowy cywilno-
prawnej regulującej szczegółowo zakres odpowiedzialności Organizatora i beneficjenta grantu.  
 
13. Wykorzystanie nagród - rozliczanie grantu 
Warunkiem rozliczenia grantu będzie udokumentowanie jego realizacji raportem merytorycznym  
i finansowym, zawierającym: 

 zestawienie wydatków i kopie dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie 
środków zgodnie z zaplanowanym budżetem; 

 prezentację i dokumentację działań i efektów projektu – dokumentację fotograficzną, 
egzemplarze przykładowe wydawnictw (broszur, ulotek, plakatów itd.) oraz raport 
o efektach medialnych (prasówka, informacje o audycjach radiowych i telewizyjnych 
na temat projektu itp.). 

W przypadku nie dostarczenia raportu merytorycznego i finansowego, Organizator podejmie 
działania prowadzące do uzyskania zwrotu części lub całości przyznanego grantu, zgodnie z 
postanowieniami wpisanymi w umowę cywilno-prawną między Organizatorem a beneficjentem. 
 
14. Odliczanie podatku VAT 
a) Jeżeli podatek VAT nie będzie stanowił kosztu projektu (będzie odliczany w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym), kwota dotacji może pokryć tylko część „netto” ponoszonych kosztów. 
Wykluczone jest płacenie pieniędzmi otrzymanymi w ramach grantu kosztów „brutto” i potem 
„odzyskiwanie” części z nich w postaci odliczania podatku VAT. 
Przykład: 
Produkujemy plany lekcji i zakładki za kwotę 4.000 zł netto. Dostajemy za to fakturę na kwotę  
do zapłacenia w wysokości 4.880 brutto (4.000 cen usługi + 880 zł podatku VAT). Jeśli odliczamy 
podatek VAT, kosztami projektu jest kwota 4.000 zł i tylko tę kwotę możemy ujmować 
w zestawieniu kosztów. 
 
b) Jeżeli podatek VAT od żadnych kosztów projektu nie będzie odliczany (będzie kosztem projektu), 
kwota dotacji może pokrywać kwoty „brutto” („do zapłacenia”).  
 
15. Harmonogram konkursu 

 Termin nadsyłania wniosków -  do 28 lutego 2014 r. 

 Ogłoszenie wyników –  do 15 kwietnia 2014 r.  
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 Realizacja projektów – do 17 października 2014 r. 

 Przesłanie sprawozdania z realizacji grantu – do 15 grudnia 2014 r. 
 

16. Postanowienia końcowe 

Rozstrzygnięcia podejmowane przez Jury i Organizatora są ostateczne. 
 
 
Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji Nasza Ziemia z dn. 29 listopada 2013 r. 


