
Konkurs Grantowy Po stronie natury
edycja 2016

regulamin

1. Organizator konkursu
Fundacja Nasza Ziemia, 
ul. Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa,
tel./faks (22) 622 8118,
fundacja@naszaziemia.pl
NIP: 525-19-68-693
KRS: 0000137164

2. Cele konkursu
Celami Konkursu Grantowego Po stronie natury – edycja 2016 są:
a.) kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa,
b.) aktywna edukacja ekologiczna prowadzona w terenie,
c.) wdrażanie pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnych ekosystemów,
d.)  wspieranie  lokalnych  inicjatyw  służących  ochronie  środowiska  i  ukazywaniu  walorów
przyrodniczych najbliższego środowiska naturalnego.

3. Informacje o konkursie
3.1. Wszelkie informacje na temat Konkursu dostępne są w biurze Organizatora, także telefonicznie,
listownie, e-mailem oraz na stronie Fundacji: www.naszaziemia.pl.

3.2. Od 29 marca 2016 roku informacje o konkursie będą dostępne także na stronie internetowej
www.postronienatury.pl oraz na www.naszaziemia.pl

4. Zadanie konkursowe
4.1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i realizacja działań, w formie projektu lub programu,
zgodnych z celami konkursu i mieszczących się w jednej z dwóch kategorii: 
a.)  Zaproś  naturę  do siebie  – działania  o  charakterze  edukacyjnym,  które  nie  zakładają  trwałych
inwestycji  np. warsztaty, seminaria,  cykl zajęć lekcyjnych i terenowych, spotkania ze specjalistami,
bezpośrednia  obserwacja  przyrody,  działania  o  charakterze  badawczym  i  doświadczalnym,  itd.
Działania  w  ramach  kategorii  Zaproś  naturę  do  siebie  mogą  być  dofinansowane  w  wysokości
maksymalnie 5.000 złotych. 
b.) Małe formy ochrony przyrody – działania o charakterze edukacyjnym, które zakładają dodatkowo
trwałe inwestycje np. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o zbudowanie ścieżki edukacyjnej,
wyszukiwanie  drzew  spełniających  wymogi  pomników  przyrody,  sadzenie  drzew,  stawianie  tablic
edukacyjnych o ekosystemach, tworzenie ścieżek zmysłów, odnawianie szlaków turystycznych, itd.
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Działania w ramach kategorii Małe formy ochrony przyrody mogą być dofinansowane w wysokości
maksymalnie 10.000 złotych. 

Trwałe  inwestycje  są  rozumiane  jako  budowanie  /  stawianie  /  tworzenie  miejsc,  który  przyniosą
wieloletnie efekty środowiskowe, wpłyną pozytywnie na stan środowiska naturalnego oraz są na stałe
instalowane  np.  nasadzenia  roślin  wieloletnich,  tworzenie  ścieżek  edukacyjnych,  odgradzanie
terenów wartościowych pod względem przyrodniczym, itp.
Trwałe  inwestycje  należy  zrealizować  wyłącznie  na  terenie  publicznym.  Wyklucza  się  realizację
inwestycji na terenach należących do osób fizycznych. 

4.2.  Zadanie  konkursowe  powinno  odnosić  się  do  jednego  lub  więcej  tematów  priorytetowych
konkursu. Tematami priorytetowymi Konkursu Grantowego – edycja 2016 są:
a.) bioróżnorodność, 
b.) deficyty wody, ze wskazaniem na rolę lasu / drzew w tej sferze,
c.) gatunki zagrożone (rośliny i zwierzęta),
d.) recykling / mądre zarządzanie zasobami surowców,
e.) odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrodniczych i odpowiedzialna turystyka.

4.3. Możliwe jest zgłaszanie kolejnych edycji programów (np. zainicjowanych w latach poprzednich),
ale wyklucza się zgłaszanie już zrealizowanych (zakończonych) projektów.

4.4.  Dofinansowanie mogą otrzymać działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2016 r. i
trwające nie dłużej niż do 28 kwietnia 2017 r.

4.5. Działania zgłaszane do konkursu muszą być zgodne z prawem, nie będą również uwzględniane w
ocenie  wnioski  o  dofinansowanie  działań  wspierających  działalność  partii  politycznych,  związków
wyznaniowych  oraz  organizacji  popularyzujących  treści  rasistowskie  lub  nie  przestrzegających  praw
człowieka.

5. Uczestnicy Konkursu
Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, publicznych
i niepublicznych, a także do instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski (w
tym samorządów oraz organizacji pozarządowych).

6. Nagrody
6.1.  Nagrodami  Konkursu  Grantowego  –  edycja  2016  jest  pula  100.000  (sto  tysięcy)  złotych  do
rozdysponowania  w  postaci  grantów  przeznaczonych  na  organizację  działań  ekologicznych  w
podziale: 
a.) 5 dofinansowań do 10.000 zł w ramach aktywności Małe formy ochrony przyrody – wprowadzenie
konkretnych  działań/czynności/inwestycji  służących  poszanowaniu  środowiska,  w  tym
odpowiedzialna turystyka,
b.)  10  dofinansowań do  5.000  zł  w  ramach  aktywności  Zaproś  naturę  do  siebie  – bezpośrednia
obserwacja przyrody, a także projekty badawcze i nauka przez doświadczenie.
Nie ma określonej minimalnej wartości wnioskowanego grantu.
W przypadku,  gdy po przyznaniu  założonych ilości  dofinansowań (odpowiednio 5 i  10)  pozostaną
jeszcze środki, organizator będzie miał prawo zwiększyć liczbę przyznanych dofinansowań w ramach
pozostałej kwoty.

6.2. Fundatorem grantów jest Żywiec Zdrój S. A.
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6.3.  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.

6.4. Nie ma obowiązku wnoszenia finansowego wkładu własnego.

6.5.  Organizator  Konkursu,  w szczególnie uzasadnionych przypadkach i  w uzgodnieniu z  autorami
zadań konkursowych może zmienić wartość nagrody lub przyznań większą liczbę nagród.

7. Koszty kwalifikowane
7.1. Z grantu można pokryć realne, uzasadnione w opisie projektu koszty.

7.2. Koszty finansowane w ograniczonym zakresie:
a)  wynagrodzenia  na  koordynację,  księgowość  oraz  koszty  utrzymania  biura  mogą  stanowić
maksymalnie  20%  wartości  wnioskowanej  kwoty  grantu.  Wynagrodzenia  eksperckie  (np.
prowadzenie warsztatów terenowych, zajęć, prelekcji, itp.) nie są objęte tym ograniczeniem,
b)  wartość zakupionego sprzętu przeznaczonego do obsługi wnioskowanego projektu, takiego jak:
laptopy,  rzutniki,  projektory,  telewizory,  ekrany,  aparaty  fotograficzne,  kamery,  urządzenia
nagrywające i odtwarzające dźwięk, nie może sumarycznie przekroczyć 30% wartości wnioskowanej
kwoty grantu.  Możliwy jest  zakup  środków i  materiałów dydaktycznych (takich jak:  mikroskopy,
zestawy badawcze, odczynniki, tablice edukacyjne, itp.) bez ograniczeń.

7.3. Koszty, które nie będą finansowane:
a) koszty niezwiązane bezpośrednio z projektem,
b) gadżety promocyjne,
c) zakup budynków, lokali, gruntów,
d) działalność gospodarcza wnioskodawcy,
e) działalność polityczna i religijna,
f) kary, grzywny, mandaty.

8. Harmonogram Konkursu Grantowego – edycja 2016
• do 31 maja 2016 r. – nadsyłanie wniosków,
• do 24 czerwca 2016 r. – wyłonienie i ogłoszenie projektów do wsparcia grantami,
• do 28 kwietnia 2017 r. – realizacja projektów grantowych,
• do 19 maja 2017 r. – nadsyłanie sprawozdań ze zrealizowanych projektów.

9. Zgłoszenie do konkursu - wnioskowanie o dotację
9.1. Wnioski należy składać w oparciu o formularze obejmujące część informacyjną o wnioskodawcy,
opis programu, harmonogram działań i budżet. 

9.2. Wzór formularza dostępny jest w  biurze Organizatora,  oraz od 29 marca 2016 r.  również na
stronie www.postronienatury.pl oraz www.naszaziemia.pl

9.3. Kompletne wnioski (formularz i załączniki) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: 
Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m.5
00-528 Warszawa
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z dopiskiem „Po stronie natury, wniosek”

9.4. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane wnioski wysłane
faksem. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

9.5. Jako załączniki należy rozumieć:
a.) 2 rekomendacje: dotyczące działalności wnioskodawcy lub projektu. Rekomendacje mogą 
wystawić
podmioty, instytucje, które współpracowały z wnioskodawcą, np. gmina, nadleśnictwo, organizacja
pozarządowa, placówka oświatowa,
b.) potwierdzenie źródeł finansowania własnego (wkładu własnego), o ile planowane są dodatkowe
źródła finansowania projektu,
c.) potwierdzenia od partnerów o nawiązaniu współpracy z zaznaczeniem, w jaki sposób i na jakim
etapie partner zostanie zaangażowany w projekt, o ile jest to planowane.

9.6. W przypadku zgłaszania projektu w kategorii Małe formy ochrony przyrody niezbędnymi 
dodatkowymi załącznikami są:
a.) zgody i pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji, np. w przypadku zakładania ogrodu – zgoda 
właściciela terenu na założenie ogrodu, itp.,
b.) szczegółowy plan zagospodarowania terenu pod inwestycję, np. plan zagospodarowania ogrodu, 
klombu, plan ścieżki dydaktycznej, umiejscowienie tablic dydaktycznych, itp.

10. Termin składania wniosków
Termin składania wniosków upływa 31 maja 2016 r. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla 
pocztowego.

11. Ocena zgłoszonych projektów
11.1. Zgłoszone projekty będą oceniane w procesie dwustopniowej oceny przez niezależne Jury 
Konkursu:
a.) I stopień oceny – ocena formalna, projekty muszą spełnić wszystkie poniższe warunki: 
- terminowe nadesłanie wniosku,
- nadesłanie wniosku na prawidłowym formularzu,
- złożenie kompletu załączników,
- zgodność planowanych działań z celami konkursu i tematami priorytetowymi,
- zgodność wnioskowanej kwoty dotacji z warunkami konkursu,
- potwierdzenie źródeł finansowania (o ile planowane są dodatkowe źródła finansowania projektu),

b.) II stopień oceny – Jury oceni projekty biorąc pod uwagę następujące cechy projektu:
- ważności i wartości działań dla osiągnięcia celów konkursu
- poprawność merytoryczna wniosku i planowanych działań,
- uwzględnienie zasad dydaktycznych prowadzenia działań edukacyjnych,
- uwzględnienie aktywnych form i metod pracy, w tym prowadzenie zajęć w terenie,
- działania prowadzone kaskadowo – możliwość implementowania dalej 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 etc.),
- holistyczne (kompleksowe) podejście do zadań,
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- skala przedsięwzięcia (zaangażowanie społeczności lokalnej, mieszkańców miejscowości, gminy, 
miasta, itd.),
- uwzględnienie osób dorosłych w prowadzonych działaniach,
- długoterminowość działań i efektów,
- zaplanowane efekty rzeczowe i medialne,
- ilość i jakość partnerów zaangażowanych w projekt (np. samorządy, organizacje społeczne, media, 
komitety rodzicielskie, firmy i inni),
- spójność budżetu z opisem działań we wniosku,
- szczegółowość kalkulacji budżetu,
- realizacja działań odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne i uwzględnienie potrzeb i 
uwarunkowań lokalnych (np. gminnych planów gospodarki odpadami).

11.2. Projekty, które nie uzyskają pozytywnej oceny I stopnia (nie będą spełniały kryteriów 
formalnych), nie będą poddane ocenie II stopnia (ocenie merytorycznej).

12. Jury Konkursu
W skład Jury wejdą:

• dwóch przedstawicieli fundatora grantów –Żywiec Zdrój SA
• dwóch przedstawicieli Fundacji Nasza Ziemia

13. Ogłoszenie wyników konkursu
13.1. Jury wybierze Laureatów Konkursu do dnia 24 czerwca 2016 r.

13.2. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, tradycyjną, telefonicznie lub w inny 
skuteczny sposób. Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronach www.postronienatury.pl 
oraz na www.naszaziemia.pl.

13.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nazw, imion i nazwisk grantobiorców 
oraz wykorzystania wszelkich materiałów powstałych podczas realizacji konkursu.

14. Warunki przekazania nagród i realizacji projektów
14.1. Nagroda – grant będzie przekazany na wskazane konto bankowe, po podpisaniu umowy 
cywilno-prawnej regulującej szczegółowo zakres odpowiedzialności Organizatora i adresata grantu. 

14.2. Grantobiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników utworzyć fanpage
dedykowany  projektowi  na  portalu  społecznościowym  Facebook,  w  celu  umieszczania  na  nim
bieżących informacji i relacji z realizacji projektu oraz powiązać go z fanpage'm Organizatora. 

14.3.  Grantobiorcy  zobowiązani  są  we  własnym  zakresie  zapewnić  uczestnikom  ich  projektów
bezpieczeństwo według obowiązujących przepisów.

14.4.  Fundacja  Nasza  Ziemia  zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  realizowanego  projektu  oraz
dokumentacji projektowej zarówno w czasie trwania projektu, jak i w okresie 24 miesięcy po jego
zakończeniu.  W  związku  z  tym  Uczestnik  zobowiązuje  się  udostępnić  Organizatorowi  lub
upoważnionej przez niego osobie wgląd do wszelkich dokumentów związanych z projektem.  
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15. Wykorzystanie nagród - rozliczanie grantu
15.1.  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.).

15.2. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie zawartych informacji przez kierownika jednostki 
wnioskującej oraz innych uczestniczących w projekcie partnerów. 

16. Odliczanie podatku VAT
16.1. 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.

16.2. Jeżeli podatek VAT od żadnych kosztów projektu nie będzie odliczany (będzie kosztem projektu),
kwota dotacji może pokrywać kwoty „brutto” („do zapłacenia”). 

17. Postanowienia końcowe
17.1. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Jury i Organizatora są ostateczne.
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