REGULAMIN KRAJOWEJ NAGRODY EKOLOGICZNEJ
EKOJANOSIK – ZIELONA WSTĘGA POLSKI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1.
Celem nagrody jest wyróżnienie przez Krajową Radę Ekologiczną samorządów terytorialnych,
jednostek LP, podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych oraz osób fizycznych za
zrealizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego
regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków.
§2.
1.

2.

3.

Przedmiotem oceny są zrealizowane i zastosowane w praktyce przedsięwzięcia sfinansowane
ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a które miały
szczególny wpływ na region lub całe województwo.
Przedsięwzięcia i rozwiązania, o których mowa w ust.1 mogą być przedmiotem oceny, jeżeli
ich wdrożenie zostało zakończone nie później niż do 31. grudnia roku poprzedzającego
złożenie wniosku.
Przedmiotem oceny nie są przedsięwzięcia z zakresu szkoleń, prace naukowo-badawcze oraz
działalność finansowa.
§3.

Nagroda może zostać przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, działającej według prawa
polskiego, prowadzącej prace na rzecz ochrony środowiska i służącej ochronie środowiska w
Polsce.
2. Do nagrody mogą być zgłaszane przedsięwzięcia nagrodzone i wyróżnione innymi nagrodami.
3. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach oraz odpowiednio pięciu i czterech
podkategoriach:
a) Kategoria I - Samorząd:
Podkategoria I. Gmina Wiejska;
Podkategoria II. Gmina Wiejsko – Miejska;
Podkategoria III. Gmina Miejska;
Podkategoria IV. Aglomeracja;
Podkategoria V. Powiat.
1.

a) Kategoria II – Przedsiębiorstwo:
Podkategoria I. Firma transportowo-komunikacyjna;
Podkategoria II. Obiekt turystyczny, hotelowy, użyteczności publicznej;
Podkategoria III. Firma usługowa, wytwórcza, deweloperska;
Podkategoria IV. Producent ciepła/energii.

Rozdział 2
Zasady przyznania Krajowej Nagrody Ekologicznej
„EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”
§4.
Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody jest złożenie wniosku w formie
elektronicznej na adres e-mail: nagroda@poznanska.eu w terminie podanym w ogłoszeniu, o
którym mowa w §15, oraz wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji przedsięwzięcia i
umożliwienie ewentualnej wizytacji w terenie w celu weryfikacji wniosku konkursowego.
§5.
1. Wniosek o przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach może złożyć Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Wniosek w Kategorii I. „Samorząd” może złożyć: Związek Miast Polskich, Związek Gmin
Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich.
3. Wniosek w Kategorii II. „Przedsiębiorstwo” mogą złożyć: Business Centre Club, Pracodawcy
RP, Polski Klub Biznesu, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
§6.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wniosku o przyznanie nagrody podpisany
przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji/wnioskodawcy, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2) opinie dotyczące przedsięwzięcia, które powinny uwzględniać całościowe oddziaływanie
inwestycji na środowisko regionu, województwa,
3) zgodę na przetwarzanie danych.
Wniosek o przyznanie nagrody może zawierać także inne formy udokumentowania pracy, w
szczególności filmy, fotografie, artykuły prasowe, prezentacje.
Nie będą rozpatrywane wnioski o przyznanie nagrody:
a) niekompletne,
b) nadesłane po terminie.
Dostęp do wniosków o przyznanie nagrody mają wyłącznie pracownicy Sekretariatu Konkursu,
członkowie Krajowej Rady Ekologicznej. Poza celami konkursu wnioski konkursowe nie są
udostępniane osobom trzecim bez zgody zgłaszającego.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

Rozdział 3
Krajowa Rada Ekologiczna
§7.

2

1. Nad przebiegiem oraz wyborem nagrodzonych tytułem „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga
Polski” czuwa Krajowa Rada Ekologiczna powoływana spośród niezależnych ekspertów i
autorytetów ochrony środowiska.
2. Członkami Krajowej Rady Ekologicznej mogą być przedstawiciele instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych, samorządowych, środowisk gospodarczych oraz mediów.
3. Krajowa Rada Ekologiczna pracuje społecznie. Zamiejscowi członkowie Rady otrzymują zwrot
kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 5 § 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
4. Krajowa Rada Ekologiczna pracuje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem pracy.
5. Członkowie Krajowej Rady Ekologicznej są zobowiązani do nieujawniania informacji
związanych z przebiegiem oraz wynikami prac Rady.

Rozdział 4
Zasady i kryteria oceny wniosków konkursowych
§8.
Ocena wniosków o przyznanie Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga
Polski” odbywa się w trzech etapach:
1) ocena formalna - dokonywana przez Sekretariat Konkursu i przedstawiana do akceptacji
Krajowej Rady Ekologicznej, o której mowa w §6;
2) ocena merytoryczna - dokonywana przez zespół ekspertów i członków Krajowej Rady
Ekologicznej;
3) przyznanie przez Krajową Radę Ekologiczną tytułu laureata Krajowej Nagrody
Ekologicznej „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”.
§9.
1.

2.
3.

Lista wniosków spełniających wymagania formalne o przyznanie Krajowej Nagrody
Ekologicznej „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” będzie publikowana do wiadomości
publicznej na stronie internetowej konkursu.
Wyniki wyboru laureatów Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga
Polski” ogłaszane są w czasie uroczystości wręczenia nagród.
Lista laureatów zostaje podana do wiadomości na stronach internetowych konkursu
i w środkach masowego przekazu po uroczystości wręczenia nagród.
§10.

1.

Kryteria oceny merytorycznej przedsięwzięć zgłoszonych do Krajowej Nagrody Ekologicznej
„EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” obowiązujące we wszystkich kategoriach,
obejmują:
a) uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
b) wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego
oddziaływania na środowisko,
c) innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
d) zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
e) udział w systemach zarządzania, a w szczególności w ISO 14001, EMAS, ISO 9001,
HACCP,
f) edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpracę ze społeczeństwem.
3

Rozdział 5
Zasady przyznawania tytułów
§11.
1.
2.
3.

Krajowa Rada Ekologiczna przyznaje jeden tytuł „EKOJANOSIK – ZIELONA WSTĘGA
POLSKI” w każdej kategorii dla danego województwa.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Krajowa Rada Ekologiczna może przyznać
wyróżnienie;
Laureaci otrzymują: tytuł „EKOJANOSIK – ZIELONA WSTĘGA POLSKI rok przyznania”,
statuetkę i dyplom.
§12.

Uhonorowani tytułem „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” mają prawo do:
1) używania tytułu „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski rok przyznania”;
2) posługiwania się logo Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga
Polski rok przyznania” w korespondencji i w działaniach promocyjnych, a także w
oznakowaniu nagrodzonych technologii i urządzeń.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§13.
1.
2.

Sekretariat Konkursu prowadzony jest przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w
Warszawie.
Informacje związane z konkursem dostępne są:
1) na stronie internetowej konkursu www.ekozakopane.pl;
2) w Sekretariacie Konkursu pod adresem:
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Poznańska 3 lok. 12, 00-680 Warszawa, tel./fax: +48 22 126 77 88,
e-mail: biuro@poznanska.eu
§14.

1.
2.
3.

Promocję konkursu i jego laureatów wspierają Patroni Medialni i Partnerzy Konkursu.
Status Patrona Medialnego i Partnera Konkursu przyznaje Krajowa Rada Ekologiczna
podmiotom, które w sposób znaczący przyczyniają się do promocji konkursu i jego laureatów.
Informacja o Patronach Medialnych i Partnerach Konkursu jest publikowana na stronie
internetowej nagrody.
§15.
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1.

2.

Ogłoszenie o rozpoczęciu kolejnej edycji nagrody publikowane jest na stronach internetowych
konkursu i Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz w środkach masowego
przekazu.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności terminarz danej edycji.
§16.

W sprawach interpretacji Regulaminu Nagrody rozstrzyga Krajowa Rada Ekologiczna, do której
należy głos ostateczny.
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