Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
we współpracy ze
Szkołą Podstawową Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku
ogłaszają konkurs grantowy

pn. "Chronimy powietrze – chronimy gatunki zagrożone"
w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska
1. Cel konkursu:
 propagowanie działań związanych z ochroną powietrza,
 popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia dla życia człowieka
i przyrody,
 zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania pszczół i uwrażliwienie na
potrzebę ochrony owadów zapylających,
 angażowanie się w działania wspierające edukację ekologiczną,
 udział podczas happeningu dla ogółu społeczeństwa pn. „Chronimy powietrze –
chronimy gatunki zagrożone" organizowanego w dniu 4 czerwca 2019r.
2. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie w formie projektu, działań zgodnych z ww.
celami konkursu. Działania powinny być związane z ochroną powietrza i ochroną
owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej.
3. Harmonogram konkursu:
 17 kwietnia 2019r. – ogłoszenie konkursu grantowego,
 30 kwietnia 2019r. dostarczenie wniosków konkursowych - (osobiście do godz. 14.30
– RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7c lub pocztą – decyduje data doręczenia),
 6 maja 2019r. – obrady komisji konkursowej i ogłoszenie wyników,
 6 maja – 10 czerwca 2019r – realizacja działań projektowych,
 4 czerwca 2019r. – prezentacja projektów podczas happeningu pn. „Chronimy
powietrze – chronimy gatunki zagrożone" (warunek obowiązkowy),
 14 czerwca 2019r. – termin rozliczenia projektów konkursowych.
4. Warunki uczestnictwa:
 konkurs
skierowany
jest
do
przedszkoli,
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.
 dana jednostka może zgłosić do programu tylko jeden projekt,
 wniosek musi być złożony w wersji papierowej (komplety wraz z podpisami
koordynatora oraz dyrektora placówki) dodatkowo wniosek należy przesłać w zapisie
.doc na adres e-mail:rcee@rceeplock.pl (wniosek dostępny jest na stronie
www.rceeplock.pl).
5. Nagrody: dotacja na realizację działań projektowych w wysokości od 500,00zł do
700,00zł,
Dotacje przyznawane będą na podstawie następujących kryteriów (punktowych
w skali 1:6):
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 wartość merytoryczna projektu,
 zaangażowanie społeczne w realizację projektu (liczba osób objętych projektem, liczba
współpracujących instytucji przy realizacji projektu, udział w projekcie młodzieży
szkolnej),
 wkład własny rzeczowy i finansowy,
 sposób promowania projektu w społeczności lokalnej.
6. Komisja konkursowa:
Wnioski kierowane do RCEE będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną
przez organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
7. Postanowienia końcowe:
 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem,
że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie uczestnicy
konkursu zostaną poinformowani.
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