Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku
ogłaszają konkurs grantowy
pn. "Nasze powietrze – nasza wspólna sprawa"
w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska
Termin realizacji - od 16 kwietnia 2018r. do 08 czerwca 2018r.
Zasięg – miasto Płock.
I. Uczestnicy: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu miasta Płocka.
II. Przedmiot konkursu.
Projekt działań na rzecz ochrony powietrza oraz propozycji podjętych działań w tej
dziedzinie.
III. Cele konkursu:
 propagowanie działań związanych z ochroną powietrza,
 angażowanie się w działania wspierające edukację ekologiczną,
 udział w podczas happeningu dla ogółu społeczeństwa pn. „Nasze powietrze – nasza
wspólna sprawa" organizowanego w dniu 5 czerwca 2018r.
IV. Warunki uczestnictwa
 złożenie wniosku opisującego projekt na odpowiednim formularzu,
 wnioski opisujące projekty należy złożyć w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock. Ostateczny termin składania w/w
dokumentów upływa 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 14.30.
 wysokość dotacji za najciekawsze projekty wynosi od 500,00 do 800,00 zł.
 Dotacje przyznawane będą na podstawie następujących kryteriów (punktowych
w skali 1:6):
a) wartość merytoryczna projektu,
b) zaangażowanie społeczne w realizację projektu (liczba osób objętych projektem, liczba
współpracujących instytucji przy realizacji projektu, udział w projekcie młodzieży
szkolnej),
c) wkład własny rzeczowy i finansowy.
d) sposób promowania projektu w społeczności lokalnej.
 dana jednostka może zgłosić do programu tylko jeden projekt.
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 Wniosek musi być złożony w wersji papierowej (komplety wraz z podpisami koordynatora
oraz dyrektora placówki) oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD lub przesłany na adres
e-mail: rceeplock@eko.org.pl
 Wniosek dostępny jest na stronie www.rceeplock.pl
V. Komisja konkursowa:
 Wnioski kierowane do RCEE będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną
przez Zarząd RCEE w Płocku,
 W przypadkach Komisja może zażądać od uczestników programu uzupełnienia projektu.
 Komisja składała się będzie z przedstawicieli (proponowany skład do uzgodnienia):
- Wydziału Kształtowania Środowiska m. Płocka.
- Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
- Szkoły Podstawowej Nr 14 w Płocku
Do zadań komisji należeć będzie:
a) ocena projektów,
b) przyznanie dofinansowania proporcjonalnego do otrzymanej punktacji,
c) jeżeli członek Komisji ma formalne powiązania z organizacją lub instytucją, która zgłosiła
wniosek do konkursu, nie może być on obecny podczas jego rozpatrywania i
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o przyznaniu grantu. Ponadto nie może w
jakikolwiek sposób wpływać na decyzję pozostałych członków Komisji dotyczącą tego
wniosku.
Ocena wniosków dokonana będzie na podstawie Regulaminu.
Terminy:
16 kwietnia 2018r. – ogłoszenie konkursu.
Do 25 kwietnia 2018r. – dostarczenie projektów konkursowych.
Do 30 kwietnia 2018r. – obrady komisji konkursowej i ogłoszenie wyników.
16 kwietnia 2018r. – 08 czerwca 2018r. – planowanie działań projektowych
05 czerwca 2018r. – prezentacja projektów podczas happeningu pn. „Nasze powietrze –
nasza wspólna sprawa " (warunek obowiązkowy).
18 czerwca 2018 roku – ostateczny termin rozliczenia projektów konkursowych.
Dotacje w kwocie od 500,00 do 800,00 zł na dofinansowanie projektów.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest udział w happeningu pn. „Nasze powietrze –
nasza wspólna sprawa " w dniu 05 czerwca 2018r. Miejsce: „Zielony Ogródek”, ul. Plac
Dąbrowskiego 2a w Płocku.
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