Regulamin Konkursu
NA IMPREZY POPULARNO-NAUKOWE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZOWANE W RAMACH XI BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI
W 2013 ROKU

I. Przedmiot i cele Konkursu
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwany dalej
Funduszem, działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi
„Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” rozpisuje na podstawie niniejszego
Regulaminu Konkurs na realizację zadań w formie imprez popularno-naukowych
w ramach organizowanego w dniach 22 – 26.05.2013r. pod patronatem Rady Rektorów
Województwa Pomorskiego XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki (BFN).
2. Celem Konkursu jest wyłonienie zadań prezentujących osiągnięcia nauk przyrodniczych,
chemicznych i technicznych oraz ich zastosowanie w dziedzinie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
3. Przedmiotem Konkursu są zadania, które w szczególności:
• umoŜliwiają samodzielne wykonywanie doświadczeń i badań laboratoryjnych,
• likwidują stereotypowe podejście do problemów ochrony środowiska (zmieniają utarte
schematy),
• umoŜliwiają identyfikację zagroŜeń środowiska związanych z działalnością człowieka,
• ukazują zaleŜności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem,
• propagują działania proekologiczne,
• rozwijają zainteresowania naukami przyrodniczymi i technicznymi w kontekście
ochrony środowiska,
• prezentują najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie ochrony środowiska.
4. Priorytetowo będą traktowane zadania podejmujące tematykę dotyczącą:
• zrównowaŜonej energii,
• ochrony jezior,
• ochrony Bałtyku,
• racjonalnej gospodarki odpadami.
II. Ogłoszenie Konkursu, terminy
1. Ogłoszenie o rozpisaniu Konkursu umieszcza się na stronie internetowej Funduszu pod
adresem www.wfosigw-gda.pl nie później niŜ do 31 grudnia kaŜdego roku.
2. Ogłoszenie zawiera: Regulamin Konkursu, obowiązujący termin składania wniosków, wzór
wniosku, Kryteria oceny wniosków, termin rozstrzygnięcia Konkursu oraz termin
opublikowania wyników na stronie internetowej Funduszu.
III. Uczestnicy Konkursu
W Konkursie mogą uczestniczyć szkoły wyŜsze działające na terenie województwa
pomorskiego, Instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowe Instytuty Badawcze.
IV. Forma zgłoszenia
1. Zgłoszenia konkursowe naleŜy składać w formie pisemnego wniosku o symbolu
w-BFN/2013 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem
poczty pod adresem: 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27. Za termin złoŜenia wniosku
uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.
V. Zasady dofinansowania zadań
1. Imprezy wyłonione w drodze Konkursu mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji ze
środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 10 000 zł.
2. Dotacja moŜe być przeznaczona wyłącznie na realizację zadań bieŜących związanych
bezpośrednio z realizacją zadania.
3. Ze środków Funduszu nie mogą być pokryte wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy
lub/i ich studentów.
VI. Procedura oceny wniosków i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ocena wniosków odbywa się dwuetapowo w oparciu o Kryteria oceny stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Celem selekcji wstępnej jest wyłonienie tych zadań, które spełniają kryteria formalne
i regulaminowe. Selekcji wstępnej dokonują inspektorzy Funduszu.
3. Wnioski, które pozytywnie przeszły selekcję wstępną, przechodzą do etapu oceny
zasadniczej.
4. Oceny zasadniczej dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Funduszu.
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Prezesa Zarządu Funduszu.
6. Zarząd Funduszu kierując się rekomendacjami Komisji Kwalifikacyjnej rozstrzyga
Konkurs i zatwierdza listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
7. O wynikach Konkursu Fundusz pisemnie zawiadamia wszystkich jego uczestników.
Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania, otrzymują
informację o warunkach koniecznych do spełnienia przed podpisaniem z Funduszem
umowy o dotację.
8. Informacja o wynikach Konkursu zawierająca nazwę wnioskodawcy oraz tytuł zadania
publikowana jest na stronie internetowej Funduszu.
9. Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc od daty
otrzymania zawiadomienia o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania spełnić
wszystkie warunki formalne konieczne do podpisania umowy z Funduszem.
10. Niedotrzymanie przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w pkt 9, moŜe skutkować
odstąpieniem przez Fundusz od dofinansowania realizacji zadania.
VII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady
udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

