
/Wersja robocza/

REGULAMIN KONKURSU O STATUETKI „ŚLĘŻAŃSKIEGO MISIA”

§1 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu województwa
dolnośląskiego  w  zakresie  przedsięwzięć  rozwojowych  i  innowacyjnych  w  dziedzinie
ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej.  W  ramach  konkursu  zostaną  nagrodzone
podmioty,  które  aktywnie  podejmowały  działania  mające  wpływ  na  poprawę  stanu
środowiska  naturalnego  oraz  przyczyniły  się  do  zrównoważonego  rozwoju  województwa
dolnośląskiego.

§2

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 
siedzibą: ul. Karkonoska 8, Wrocław, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Partnerem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.

3. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

ZASIĘG I ADRESACI KONKURSU

1. Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do:

a)  jednostek  samorządu  terytorialnego,  których  działalność  wywiera  znaczny  wpływ  na
poprawę stanu środowiska i  gospodarki  wodnej  oraz przyczynia  się  do zrównoważonego
rozwoju województwa dolnośląskiego,

b)  beneficjantów  funduszy  UE w  latach  2004-2006  i  2007-2013  (w  tym  JST,  spółek  z
udziałem JST, przedsiębiorców i innych podmiotów) prowadzących działalność na terenie
województwa dolnośląskiego, realizujących zadania związane z poprawą jakości środowiska,
jak  i  ograniczające  szkodliwy wpływ  prowadzonej  działalności  na  środowisko na  terenie
województwa dolnośląskiego,
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c)  podmiotów nie wymienionych  wyżej,  zarejestrowanych  i  prowadzących  działalność  na
terenie  województwa  dolnośląskiego,  które  działają  na  rzecz  ochrony  środowiska  oraz
edukacji ekologicznej.

2.  Uczestnikami  konkursu  mogą  być  podmioty  realizujące  przedsięwzięcia  i  zadania  w
zakresie  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej,  realizowane  na  terenie  województwa
dolnośląskiego, w których zostały osiągnięte efekty ekologiczne i rzeczowe w latach 2004-
2013.

§4

OCENA I KATEGORIE KONKURSOWE

1. W ramach poniższych kategorii ocenie zostaną poddane następujące działania 

Kategoria  I  -  JEDNOSTKA SAMORZADU TERYTORIALNEGO,  która  w okresie
ostatniego  10-lecia  wykazała  się  największym  zaangażowaniem  w  działalność
wywierającą wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz przyczyniła się do
zrównoważonego rozwoju. 

Kryteria wyboru: 

Podstawą wyboru nagrodzonego podmiotu będzie opracowanie oparte na podstawie danych
uzyskanych z Banku Danych Lokalnych GUS i WIOŚ (załącznik nr 1)

Kategoria II - BENEFICJENCI FUNDUSZY UE, którzy w okresie ostatniego 10-lecia
wykazali  się  największym  zaangażowaniem  w  działalność  wywierającą  wpływ  na
poprawę  stanu  środowiska  naturalnego  oraz  przyczyniła  się  do  zrównoważonego
rozwoju korzystając ze środków unijnych. 

Kryteria wyboru: 

Ocenie  podlegają  aktywne  i  ciekawe  projekty,  które  charakteryzowały  się  pozyskaniem
środków  finansowych  w  montażu  finansowym  zadania  umożliwiającym  efektywne
wykorzystanie środków wsparcia. 

W kategorii II podstawą wyboru nagrodzonego JST będzie opracowanie oparte na podstawie
danych uzyskanych z RIO (załącznik nr 1). Podstawą wyboru beneficjenta funduszy UE ,
który nie jest  JST, będzie Mapy Dotacji  UE, prowadzonej  przez Ministerstwo Rozwoju i
Infrastruktury  w zakresie  dotyczącym  projektów ochrony środowiska  na  terenie  Dolnego
Śląska

Kategoria III - PODMIOT, który w ostatnich 10 latach działalności wyróżnił się m.in. 

 Innowacyjnym charakterem działalności na rzecz edukacji ekologicznej bądź ochrony
przyrody na terenie województwa dolnośląskiego,

 Nowatorską formą realizacji projektów z zakresu edukacji edukacyjnej bądź ochrony
przyrody,  dużym  efektem  ekologicznym,  przy  jednocześnie  niskich  nakładach
finansowych,
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 Wieloletnim  stażem  w  działalności  na  rzecz  edukacji  ekologicznej  bądź  ochrony
przyrody na terenie województwa dolnośląskiego.

Kryteria wyboru:

Ocenie  podlegają  prowadzone  przez  podmiot  działania  w  okresie  2004-2013.  Wybór
nagrodzonego podmiotu odbędzie się w oparciu o „Kartę zgłoszeń’’ stanowiącą załącznik nr
2 do niniejszego regulaminu.

§5

WARUNKU UDZIAŁU W KONKURSIE

1.Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, które nie zalegają w uiszczaniu opłat i kar za
gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska.  Laureaci  konkursu  przed  odebraniem  nagrody
zobowiązani  są  dostarczyć  aktualne  zaświadczenie  potwierdzające  wywiązywanie  się
powyższych obowiązków.

3. Warunkiem udziału w konkursie w ramach kategorii III jest złożenie w terminie podanym
przez  Organizatora  „Karty  zgłoszenia”.  „Karta  zgłoszenia”  może  być  wypełniona  i
przekazana bezpośrednio przez zainteresowane podmioty bądź przez osoby trzecie. 

§6

PRZEBIEG KONKURSU

1  Konkurs  zostanie  ogłoszony do dnia  10  kwietnia  2014 r.  podczas  XV Dolnośląskiego
Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju.

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu nastąpi w następujących formach: 
 strona internetowa WFOŚiGW We Wrocławiu,
 strona internetowa www.dolnyslask.pl 
 strona internetowa www.dolnyslask.wroc.pl
 mailing do JST Dolnego Śląska

Ponadto informacja o konkursie będzie ogłoszona w formie elektronicznej i drukowanej
w gazecie (gazetach) o zasięgu regionalnym oraz w Polskim Radiu Wrocław SA.

3. Termin i miejsce składania „Karty zgłoszeń”: (do dnia 16 maja 2014 r.  – włącznie*).

Doręczenie  „Karty  zgłoszeń”  uważa  się  również  za  skuteczne,  jeżeli  „Karta  zgłoszeń”
zostanie przysłana w formie elektronicznej (skan) lub faksem, a wysłanie pocztą oryginału
nastąpi (do dnia 16 maja 2014 r.  – włącznie*).
Wszystkie "Karty zgłoszeń" w formie pisemnej należy przesyłać do organizatora konkursu tj.
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Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
Ul. Karkonoska 8; 53-015 Wrocław

tel./fax 71/ 354-57-00
www.dolnyslask.wroc.pl
spds@dolnyslask.wroc.pl

4. Kapituła Konkursowa
 Organizator  konkursu  powołuje  Kapitułę  Konkursową,  która  dokona  oceny  i

weryfikacji  przedstawionych  danych  w  ramach  kategorii  I  i  II  oraz  przesłanych
„Karty zgłoszeń” w ramach Kategorii III.

 Kapitułę  Konkursową  tworzą  w  szczególności  przedstawiciele:  Marszałka
Województwa Dolnośląskiego, Prezesa WFOŚiGW, organizatora.

 Tryb i zasady pracy Kapituły Konkursowej zostaną ustalone przez jej członków na
pierwszym posiedzeniu.

 Ocena zostanie dokonana w podziale na poszczególne kategorie.
 W każdej kategorii Kapituła Konkursowa wybierze pięć podmiotów nominowanych,

spośród których wyłoni laureata.

5. Termin zakończenia wyłaniania nominatów i laureatów: (do 23 maja 2014 r.*)

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: nastąpi do( I połowy czerwca 2014 r.*)

§7

NAGRODA

1. Laureaci i nominaci konkursu otrzymają nagrody finansowe. 

2. Fundatorem nagród jest WFOŚiGW we Wrocławiu. 

3. W każdej kategorii zostanie przyznana laureatowi statuetka „Ślężańskiego Misia” wraz z
nagrodą pieniężną w następującej wysokości:

 Kategoria I: 40.000 zł brutto
 Kategoria II: 40.000 zł brutto
 Kategoria III: 40.000 zł brutto

4.  Pozostałe  podmioty  nominowane  w  poszczególnych  kategoriach  zostaną  nagrodzone
nagrodą pieniężną w wysokości  5.000 zł brutto.

5. Kapituła Konkursowa może wnioskować do Zarządu WFOŚiGW o nieprzyznaniu nagród
w  ramach  danej  kategorii,  proponować  inny  podział  nagród  lub  przeniesienie
niewykorzystanej puli nagród do innej kategorii.

6. Warunkiem przyznania nagród jest potwierdzenie finansowania nagród przez WFOŚiGW
we Wrocławiu.
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7.  Przyznane  nagrody  finansowe  laureaci  powinni  przeznaczyć  na  cele  uzgodnione  z
WFOŚiGW  we  Wrocławiu,  na  zasadach  prawnych  i  finansowych  obowiązujących  w
WFOŚiGW we Wrocławiu.

8. Nagrody wypłacane są w formie pieniężnej. Obowiązek rozliczeń podatkowych spoczywa
na laureatach konkursu. 

§8

INFORMACJE DODATKOWE

Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator. 

*terminy wstępne do uzgodnienia.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród „Ślężańskiego Misia” za działalność na rzecz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w województwie dolnośląskim.

ZESTAW CECH DO BUDOWY RANKINGÓW GMIN 

Kategoria I

Poziom NUTS 5 wielkości dla poszczególnych lat (2012 rok w porównaniu z 2003 rokiem)

 Korzystający z sieci gazowej w % ludności ogółem [dane GUS]

 Ludność korzystająca z oczyszczalni w % ludności ogółem lub korzystający z sieci 
kanalizacyjnej w % ludności ogółem [dane GUS]

 Korzystający z sieci wodociągowej w % ludności ogółem [dane GUS]

 Udział odpadów stałych segregowanych w odpadach stałych ogółem (%) [pod 
warunkiem pozyskania danych z WIOŚ, co rozstrzygnie się w ciągu 2-3 dni]

Kategoria II (UE)

Poziom NUTS 5 wielkości skumulowane dla lat 2004-2012

 Udział środków europejskich w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
(zgodnie z klasyfikacją  budżetową) w ogóle pozyskanych  środków europejskich w %
[dane RIO]

 Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (zgodnie z klasyfikacją budżetową)
finansowane ze środków europejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł [dane RIO]

Do środków europejskich zaliczono:

Środki  posiadające  ten  status  w rozumieniu  klasyfikacji  budżetowej,  zatem z  czwartą  liczbą
paragrafu:

 1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć
w ramach  danego  programu  finansowanego  ze  środków  bezzwrotnych  pochodzących  z Unii
Europejskiej,  m.in.  do  wydatków  realizowanych  ze  środków  instrumentu  finansowego  UE
Transition Facility lub z innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym do
wydatków ponoszonych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej.

 5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się do wydatków budżetu państwa finansowanych ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
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oraz  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,  z wyłączeniem środków europejskich,  do
których stosuje się czwartą cyfrę paragrafu "7".

 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Symbol  ten  stosuje  się  dla  wydatków  dokonywanych  w ramach  płatności  budżetu  środków
europejskich.

 8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących
Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich

Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków, z wyłączeniem budżetu środków
europejskich,  ponoszonych w trakcie  realizacji  przedsięwzięć w ramach danego programu lub
projektu  finansowanego  ze  środków  z funduszy  strukturalnych,  Funduszu  Spójności  lub
Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol ten
stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Rozwoju Obszarów
Wiejskich  w ramach  Wspólnej  Polityki  Rolnej,  z udziałem  funduszy  unijnych  finansujących
Wspólną Politykę Rolną. Stosuje się go również do wydatków, których źródłem finansowania
jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa.

RANKING

Budowa rankingów dla poszczególnych kategorii pozwoli wskazać gminy o najkorzystniejszej

sytuacji w zakresie:

I. kategoria I – poprawy sytuacji 2012 roku względem 2003 (przy uwzględnieniu poziomu
wyjściowego i aktualnego poziomu rozwoju gminy);

Nazwa gminy
Lokata w

zakresie sytuacji
w 2003 r.

Lokata w
zakresie sytuacji

w 2012 r.

Lokata w zakresie
poprawy sytuacji w
2012 r. względem

2003 r.

Łączna lokata
(końcowa)

Wszystkie gminy
Podgórzyn
……
Gminy miejskie
Kowary
……
Gminy wiejskie
Podgórzyn
……
Gminy miejsko-wiejskie
…..
……
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II. kategoria  II  –  pozyskanych  środków  europejskich  na  finansowanie  zadań  z  zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2004-2012.

Nazwa gminy Łączna lokata 
Podgórzyn
……
Kowary
……
Podgórzyn
……
…..
……

Dodatkowe informacje uzyskana na postawie rankingu: wskazanie lidera w każdej z typów gmin:
miejska, miejsko-wiejska, wiejska, miasto na prawach powiatu.

Informacyjnie (dla obu kategorii) możliwe jest podanie dystansu, jaki dzielił poszczególne gminy
od siebie. 

Przykładowo:

METODOLOGIA BUDOWY RANKINGU

Ze względu na odmienne cele sporządzenia rankingów w kategorii I i II konieczne opracowanie
jest dwóch oddzielnych metodologii.

Rankingi zostaną opracowane na podstawie wartości syntetycznych miar rozwoju (SMR), które
pozwalają na ustalenie jednej wartości cechy opisującej dowolne zjawisko złożone (czyli takie,
które  opisane  jest  kilkoma  cechami  diagnostycznymi).  Wartości  miar  syntetycznych  będą
stanowiły podstawę do ustalenia lokat poszczególnych gmin. 

Do obliczenia syntetycznej miary rozwoju wykorzystana zostanie metoda sum standaryzowanych
[Hellwig 1968]. Ważniejsze etapy budowy rankingu: 
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I. Zdefiniowanie  zbioru  dostępnych  i  mierzalnych  cech  diagnostycznych  (załącznik  1)  na
podstawie zasobów informacyjnych Banku Danych Lokalnych GUS, RIO i WIOŚ, 

II. Określanie charakteru cech jako stymulanty lub destymulanty: dla aktualnie zdefiniowanego
zbioru cech wszystkie mają charakter stymulant, co oznacza, że im wyższe wartości cechy
tym lepsza pozycja gminy. 

III. Opcjonalnie normalizacja zmiennych metodą unitaryzacji zerowanej.

Kolejne etapy budowy rankingu dla KATEGORII I

IV. Ustalenie wartości ocen poszczególnych gmin w zakresie działalności wywierającej wpływ
na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju (pi) w roku 2003
i 2012 na podstawie wartości zdefiniowanych cech diagnostycznych:

 Korzystający z sieci gazowej w % ludności ogółem [dane GUS],

 Ludność korzystająca z oczyszczalni w % ludności ogółem lub korzystający z sieci 
kanalizacyjnej w % ludności ogółem [dane GUS],

 Korzystający z sieci wodociągowej w % ludności ogółem [dane GUS],

 Udział odpadów stałych segregowanych w odpadach stałych ogółem (%) [pod 
warunkiem pozyskania danych z WIOŚ].

V. Ustalenie  różnicy  w  poziomie  poszczególnych  rozwoju  gmin  w  zakresie  działalności
wywierającej  wpływ  na  poprawę  stanu  środowiska  naturalnego  oraz  zrównoważonego
rozwoju w 2012 roku w porównaniu do 2003 roku, jako: p’i = pi, 2012 - pi,2003.

VI. Ustalenie łącznych ocen sytuacji poszczególnych gmin w 2012 roku w zakresie działalności
wywierającej  wpływ  na  poprawę  stanu  środowiska  naturalnego  oraz  zrównoważonego
rozwoju, jako ważonej miary trzech stanów:

1) wyjściowego  poziomu  w  zakresie  czynników  warunkujących  stan  środowiska
naturalnego (10%),

2) końcowej oceny stanu w zakresie działalności wywierającej wpływ na poprawę stanu
środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju (20%),

3) zaangażowania w zakresie działalności wywierającej wpływ na poprawę stanu
środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju (70%).

Łączna miara wynosi:

MRsri = 0,7*p’i  + 0,2*pi ,2012 + 0,1*pi ,2003

W ocenie końcowej uwzględniono zarówno zaangażowanie w ochronę środowiska w latach
2003-2012  (70%),  ale  także  potrzeby  danej  gminy  w tym  zakresie,  wyrażone  stopniem
rozwoju istniejącej bazy (łącznie 30%).
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VII. Zdefiniowanie:  wzorca  rozwoju  MRsr0,  jako  wektora  zawierającego  optymalne  wartości
miar  pi dla lat 2003 i 2012 jednocześnie, oraz antywzorca rozwoju  MRsr-0, jako wektora
zawierającego najmniej korzystne wartości miar. 

VIII. Obliczenie dla każdej z gmin miary rozwoju  MRsri2012 unormowanej w przedziale [0;1] na
podstawie formuły:

SMRsri,2012 = (MRsri – MRsr-0) /(MRsr0 – MRsr-0).

IX. Przypisanie lokat gminom tak, że lokatę 1. otrzymuje gmina o najlepszej sytuacji (SMRi,2012 o
najwyższej wartości). 

Kolejne etapy budowy rankingu dla KATEGORII II

IV. Ustalenie łącznych ocen aktywności poszczególnych gmin w zakresie finansowania zadań
z zakresu stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju  MRfini  w latach 2004-
2012 na podstawie ważonej miary dwóch cech diagnostycznych:

 Udz - Udział środków europejskich w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarkę
wodną (zgodnie z klasyfikacją budżetową) w ogóle pozyskanych środków europejskich
w % [dane RIO] – waga 60%,

 Wyd - Wydatki  na ochronę środowiska i  gospodarkę wodną (zgodnie z  klasyfikacją
budżetową) finansowane ze środków europejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł
[dane RIO] – waga 40%;

V. Zdefiniowanie:  wzorca  rozwoju  MRfin0,  jako  wektora  zawierającego  optymalne  wartości
miar cech Udz i Wyd dla lat 2003 i 2012 jednocześnie, oraz antywzorca rozwoju  MRfin-0,
jako wektora zawierającego najmniej korzystne wartości cech. 

VI. Obliczenie dla każdej  z gmin miary rozwoju  MRfini unormowanej  w przedziale  [0;1] na
podstawie formuły:

SMRfini = (MRfini – MRfin-0) /(MRfin0 – MRfin-0).

VII. Przypisanie lokat gminom tak, że lokatę 1. otrzymuje gmina o najlepszej sytuacji (SMRfini o
najwyższej wartości). 

Literatura z zakresy metodyki i wykorzystania zaproponowanych technik budowy rankingu:

1. Bal-Domańska  B.,  Ocena  poziomu  innowacyjności  województw  z  wykorzystaniem
wzorca rozwoju, w: B. Pawełek (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-
gospodarczych. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Wyd. UE w Krakowie. Referat na
VI  Ogólnopolską  Konferencję  Naukową  im.  Profesora  Aleksandra  Zeliasia  nt.
„Modelowanie  i  prognozowanie  zjawisk  społeczno-gospodarczych”  (Zakopane  15-18
maja 2012 r.) (po pozytywnej recenzji w druku).

Strona 10 z 13



2. Bal-Domańska B., Wilk J., Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw
– wielowymiarowa analiza porównawcza, „Przegląd Statystyczny” nr 3-4/2011, s. 300-
322.

3. Hellwig  Z.  [1968],  Zastosowanie  metody taksonomicznej  do  typologicznego  podziału
krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych
kadr, "Przegląd Statystyczny" Zeszyt. 4 /1968, s. 307-327.

4. Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym.
„Przegląd Statystyczny” R. XLIV Zeszyt 1/1997, s. 69-77.

5. Walesiak M.,  Uogólniona miara odległości w statystycznej  analizie  wielowymiarowej,
Wyd. AE, Wrocław 2006.

Opracowali:

dr Arkadiusz Babczuk- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

dr Beata Bal - Domańska- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród 
„Ślężańskiego Misia” za działalność na rzecz ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej w województwie dolnośląskim.

KARTA ZGŁOSZENIA W RAMACH Kategorii III 
PODMIOT, który w ostatnich 10 latach działalności wyróżnił się m.in. 

 Innowacyjnym charakterem działalności na rzecz edukacji ekologicznej bądź ochrony
przyrody na terenie województwa dolnośląskiego.

 Nowatorską formą realizacji projektów z zakresu edukacji edukacyjnej bądź ochrony 
przyrody, dużym efektem ekologicznym, przy jednocześnie niskich nakładach 
finansowych,

 Wieloletnim stażem w działalności na rzecz edukacji ekologicznej bądź ochrony 
przyrody na terenie województwa dolnośląskiego

Dane podmiotu:
1. Nazwa podmiotu………………………………………………………….
2. Adres:…………………………………………………………………….
3. Telefon:…………………………………………………………………..
4. e-mail:…………………………………………………………………….
5. Dane osoby kontaktowej:…………………………………………………

I. Informacje ogólne nt. prowadzonej działalności, w tym m.in. 
1.  Zakres  prowadzonej  działalności……………………………………………………,  
2.  Zasięg  działania………………………………………………………………………..,  
3.  Ilość  zrealizowanych  projektów  z  zakresu  edukacji  ekologicznej  bądź  ochrony
przyrody………………………………………………………………………………..........
4. Grupy odbiorców realizowanych działań…………………………………………………
5. Kadra……………………………………………………………………………………...
6. Współpracownicy ………………………………………………………………………...
7. Inne informacje…………………………………………………………………………...

II. Przykłady zrealizowanych projektów w latach 2004-2013 (należy podać 3 
najciekawsze, innowacyjne, nowatorskie projekty z zakresu edukacji ekologicznej bądź 
ochrony przyrody)
1. Tytuł zadania ……………………………………………………………………………..
a) Opis przeprowadzonego działania:

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

b) Osiągnięty efekt rzeczowy ……………………………………………………………….
c) Osiągnięty efekt ekologiczny……………………………………………………………
d) Koszt realizacji zadania…………………………………………………………………..

2. Tytuł zadania ……………………………………………………………………………..
a) Opis przeprowadzonego działania:

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

b) Osiągnięty efekt rzeczowy ……………………………………………………………….
c) Osiągnięty efekt ekologiczny……………………………………………………………
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d) Koszt realizacji zadania…………………………………………………………………..

3. Tytuł zadania ……………………………………………………………………………..
a) Opis przeprowadzonego działania:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

b) Osiągnięty efekt rzeczowy ……………………………………………………………….
c) Osiągnięty efekt ekologiczny……………………………………………………………
d) Koszt realizacji zadania…………………………………………………………………..

III. Współpraca z innymi organizacjami, podmiotami, mediami, a także współpraca na 
arenie europejskiej
……………………….............................................................................................................

IV. Inne informacje, np. otrzymane nagrody bądź wyróżnienia w edukacji ekologicznej 
lub ochronie przyrody
……………………………………………………………………………………………….

1. Maksymalna objętość przedstawionych informacji nie powinna przekraczać 5 stron 
znormalizowanego maszynopisu. 

2. Potwierdzam prawdziwość przedstawionych danych.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie

zgłoszeniowej  na  potrzeby  przeprowadzenia  konkursu  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.
zm.) 

…………………………….
Data i podpis osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu.
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