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Pytania i odpowiedzi 

GOZpodarne wyzwanie 2021 

 

Jakie działania można zaplanować w ramach konkursu?  

Ideą Konkursu „GOZpodarne wyzwanie” jest promocja gospodarki obiegu zamkniętego i 
wynikających z niej korzyści oraz wyróżnienie najlepszych autorskich pomysłów na promocję 
działań idei gospodarki obiegu zamkniętego realizowanych lokalnie.  

Zgodnie z Regulaminem (§ 4, ust. 5) zaplanowane do realizacji projekty powinny realizować 
przynajmniej jeden z poniższych celów: 

a. promocja gospodarki obiegu zamkniętego, 
b. zachęcenie do podejmowania aktywnych działań w zakresie gospodarki obiegu 

zamkniętego, 
c. kształtowanie postaw i świadomości w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, 
d. wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. 

Warto zapoznać się z kryteriami oceny projektów (§ 6 Regulaminu), aby dowiedzieć się, jakie 
aspekty będą oceniane przez Jury. Zachęcamy także do zapoznania się z prezentacją (link), 
w której  można znaleźć przykłady działań zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Kto może złożyć wniosek w konkursie? 

Wniosek o dofinansowanie może złożyć instytucja zarejestrowana LUB posiadająca siedzibę 
LUB prowadząca działania na terenie jednego z powiatów ze wskazanych w Regulaminie (§ 
3, ust. 2): 

1) bydgoski,  
2) kartuski,  
3) lubelski,  
4) oświęcimski, 
5) policki,  
6) poznański,  
7) pucki,  
8) rzeszowski,  
9) suwalski,  
10) wejherowski, 
11) wrocławski,  
12) wschowski, 
13) Bydgoszcz – miasto na prawach powiatu, 
14) Gdynia – miasto na prawach powiatu,  
15) Poznań – miasto na prawach powiatu,  
16) Rzeszów – miasto na prawach powiatu,  
17) Siemianowice Śląskie – miasto na prawach powiatu,  
18) Sosnowiec – miasto na prawach powiatu, 
19) Suwałki – miasto na prawach powiatu,  
20) Szczecin – miasto na prawach powiatu,  
21) Warszawa – miasto na prawach powiatu,  
22) Wrocław – miasto na prawach powiatu. 

Podmiotami wnioskującymi mogą być, zgodnie z Regulaminem (§ 3, ust. 1): 
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1) organizacje pozarządowych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); w 
szczególności fundacje i stowarzyszenia; 

2) samorządowe jednostki organizacyjne typu świetlice środowiskowe, biblioteki, lokalne 
kluby, stołówki, domy pomocy;  

3) podmioty w rozumieniu art. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);  

4) inne podmioty, których działalność służy realizacji celów niegospodarczych oraz 
społecznie użytecznych i zgodnych z celem konkursu. 

Zgodnie z powyższym, do konkursu mogą przystąpić m.in. organizacje pozarządowe 
zarejestrowane w KRS, stowarzyszenia zwykłe, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki 
organizacyjne jemu podległe, placówki oświatowe publiczne oraz niepubliczne, a także inne 
podmioty, spełniające ww. wymagania. 

Ile projektów może złożyć jedna organizacja? 

Zgodnie z Regulaminem (§ 4, ust. 4) jeden podmiot wnioskujący może złożyć nieograniczoną 
liczbę projektów konkursowych z zastrzeżeniem, że żaden z elementów zaplanowanych 
działań zawartych w poszczególnych zgłoszeniach nie będzie się powtarzał. Wyjątkiem jest 
zaplanowanie analogicznych działań, których przeprowadzenie jest planowane w kilku 
lokalizacjach (np. przeprowadzenie warsztatów z zakresu zero waste w ramach jednego 
złożonego projektu realizowanego w Siemianowicach Śląskich oraz w ramach drugiego – w 
Sosnowcu).  

Do kiedy można nadsyłać wnioski? 

Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać za pomocą poczty e-mail na adres: 
konkursGOZ@stenarecycling.com w terminie do 20 lipca 2021 roku do godziny 23:59 - 
decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku na skrzynkę mailową Organizatora Konkursu.  

Zachęcamy aby wysłać wnioski o dofinansowanie z zapasem czasu, aby mieć pewność, że 
wniosek dotrze w określonym poprzez Regulamin terminie. 

Czy muszę wypełnić wszystkie pola formularza? 

Tak, konieczne jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu wniosku. 

Czy formularz wniosku musi być wydrukowany, podpisany i zeskanowany, czy 
wystarczy wysłać formularz bez podpisu? 

Nie ma potrzeby drukowania, podpisania i skanowania formularza wniosku przed wysyłką, 
wystarczy zaznaczyć odpowiednie checkboxy na końcu wniosku. 

Konieczne jest zapisanie formularza w pliku zamkniętym, to znaczy w takim, w którym nie 
można dokonać żadnych zmian. Możliwe formaty to PDF, JPG, PNG.  

Przygotować taki plik z dokumentu otwartego (np. Microsoft Word) można na kilka sposobów: 

• można wyeksportować plik do formatu PDF (taka funkcja znajduje się w menu Plik,                          
w najnowszych wersjach Microsoft Office), 

• można wydrukować plik do formatu PDF (wymaga to wcześniejszej instalacji 
programu, który drukuje do PDF), 

• można wydrukować formularz i zeskanować go do PDF lub JPG, 

mailto:konkursGOZ@stenarecycling.com


 

3 
 

• można wydrukować formularz, zrobić zdjęcia i wysłać jako JPG (należy wówczas 
zadbać o ich czytelność i ostrość). 

Zachęcamy, by nie drukować formularza i nie zużywać papieru, jeśli nie ma takiej potrzeby.  

Czy wniosek można wysłać w formie papierowej? 

Nie, wnioski przyjmujemy jedynie w formie elektronicznej. Dbamy w ten sposób o racjonalne 
korzystanie z zasobów środowiska. 

Nasza organizacja wysłała formularz wniosku, ale nie dostała jeszcze potwierdzenia, 
że został przyjęty. Dlaczego? 

Informacja o przyjęciu będzie wysyłana w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania 
wiadomości. Prosimy o cierpliwość, a w przypadku braku wiadomości prosimy najpierw o 
sprawdzenie skrzynki ze spamem i ofertami, a w dalszej kolejności – prosimy o kontakt 
telefoniczny. 

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki? Jak zostaniemy poinformowani? 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Organizator zamieści na stronie internetowej 
www.stenarecycling.pl do dnia 30 sierpnia 2021 roku włącznie. 
 
W jaki sposób wypłacane będą środki finansowe? Czy grant otrzymamy z góry?  

Granty zostaną wypłacone w dwóch transzach: 

• I transza: 80% wysokości grantu na realizację projektu po podpisaniu umowy o 
dofinansowanie,  

• II transza: 20% wysokości grantu po zakończeniu projektu i dostarczeniu do 
Organizatora raportu merytorycznego i finansowego.  

O jaką kwotę można wnioskować?  

Wnioskować można o dofinansowanie w wysokości 5.000 złotych.  

Czy trzeba zapewnić wkład własny w projekcie? W jakiej formie, w jakiej wysokości? 

Wkład własny nie jest konieczny i wymagany. 

Co mogę zakupić w ramach budżetu? Czy są jakieś ograniczenia? 

Z nagrody można pokryć jedynie realne, uzasadnione w opisie projektu koszty, czyli takie, 
które będą bezpośrednio wynikały z opisu zaplanowanych do realizacji działań. Nie ma jednak 
żadnych limitów na pokrycie kosztów wynagrodzenia, zakupu sprzętu czy materiałów. 

W jaki sposób zostaną wyłonieni Laureaci Konkursu? 

Ocena wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzona trzyetapowo. 

Wszystkie nadesłane projekty zostaną w pierwszej kolejności zweryfikowane przez 
Organizatora Konkursu pod względem formalnym, zgodnie z poniższymi kryteriami:  

• pomysł jest zgodny z celami konkursu (patrz: § 2, ust. 1 oraz § 4, ust. 5), 
• harmonogram działań wpisuje się w terminarz konkursu (patrz: § 2, ust. 2), 
• budżet mieści się w maksymalnej kwocie dofinansowania (patrz: § 7, ust. 1), 

http://www.stenarecycling.pl/
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• uczestnik jest podmiotem uprawnionym do złożenia zgłoszenia konkursowego 
(patrz: § 3). 

Projekty, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej 
przez Jury zgodnie z poniższymi kryteriami: 

• poprawność merytoryczna i powiązanie z tematyką konkursu (0-15 pkt), 

• zasięg projektu, w tym liczba osób zaangażowanych bezpośrednio w działania 
projektowe (0-7 pkt), 

• spodziewane efekty ekologiczne oraz kształtujące świadomość i właściwe 
postawy (0-10 pkt), 

• planowana promocja projektu (0-7 pkt), 

• kosztorys – poprawność rachunkowa i zgodność planowanych wydatków z 
zaplanowanymi działaniami (0-5 pkt), 

• ocena wartości merytoryczno - społecznej projektu (0-15 pkt). 

Spośród wszystkich ocenionych projektów Jury wybierze 40 projektów z największą liczbą 
punktów, spośród których wyłonionych zostanie maksymalnie 20 Laureatów Konkursu.  

Do kiedy można realizować projekty? 

Zgodnie z harmonogramem konkursu opisanym w § 2, ust. 2 realizacja projektów powinna 
zakończyć się najpóźniej 30 października 2021 roku. Do 15 listopada 2021 roku należy 
przesłać sprawozdanie z realizacji projektu na adres konkursGOZ@stenarecycling.com. 

Nie znalazłam/-em odpowiedzi na moje pytanie. Gdzie znajdę pomoc? 

W razie wątpliwości - zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dla Wnioskujących (link), 
a także do kontaktu z Sekretariatem konkursu prowadzonym przez Partnera wspierającego – 
Fundację „Za górami, za lasami”. 

e-mail:  konkursGOZ@stenarecycling.com  

telefon: 794 169 207  

(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00) 
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