REGULAMIN
Regulamin dofinansowania działań
dla zespołów uczniowskich w programie “1Planet4All - Razem dla klimatu!”

1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem dofinansowania jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (dalej
„Organizator” lub „CEO”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 10.
2. Propozycja jest skierowana do grup uczniowskich ze szkół podstawowych i
ponadpodstawowych biorących udział w programie “1Planet4All - Razem dla klimatu!”.
3. Dofinansowanie realizowane jest w ramach projektu „1Planet4All - Razem dla klimatu!”
(dalej „Projekt”). Środki przeznaczone na dofinansowanie pochodzą z Unii
Europejskiej.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora ul. Noakowskiego 10/5, 00-666
Warszawa oraz na stronie internetowej: ekologia.ceo.org.pl

2. Założenia
1. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty grup uczniowskich akcje promujące projekt
grup uczniowskich działających w programie „1Planet4All – Razem dla klimatu!” w
maju 2021 roku, dalej ”Akcja dla klimatu” (informacja na temat tego, czym może być
Akcja dla klimatu znajduje się w załączniku nr 2) (dalej “Opis projektu”).
2. Celem dofinansowania jest wsparcie aktywności grup uczniowskich biorących udział
w projekcie “1Planet4All - Razem dla klimatu!” oraz:
a)

promocja i upowszechnianie informacji na temat zmiany klimatu;

b)

aktywizacja młodzieży do działania na rzecz swojej społeczności lokalnej;

c)

wspieranie inicjatyw wzmacniających:
•

działania na rzecz ograniczania zmiany klimatu;

•

działania młodzieży w swojej społeczności szkolnej.

3. Pozytywnie ocenione projekty otrzymają 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych brutto)
dofinansowania na realizację projektu. Dofinansowanych zostanie maksymalnie 5
inicjatyw.
4. Dofinansowanie polegać będzie na pokryciu przez CEO kosztów realizacji projektu do
kwoty 1200 zł brutto. Środki muszą spełniać kryteria kwalifikowalności opisane w
załączniku nr 1.
5. Projekt może zgłosić zespół uczniów i uczennic w wieku 13-20 lat, którzy tworzą
szkolną redakcję w ramach programu “1 Plan4All - Razem dla klimatu!”
reprezentowany przez nauczyciela, nauczycielkę uczestników ww. programu (dalej
“Uczestnik”).
6. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Organizatorem, wysłanie Opisu projektu i
rozliczenie dofinansowania jest nauczyciel, nauczycielka.
7. Zgłoszeń
należy
dokonywać
za
pomocą
formularza:
https://rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenia-na-dofinansowanie-dzialan-dlazespolow-uczniowskich-w-programie-1planet4all-razem

3. Kryteria oceny wniosków
1. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest uzupełnienie i wysłanie formularza
aplikacyjnego przez Uczestnika lub Uczestniczkę oraz jego pozytywną ocenę (zawiera
on m.in Opisu projektu spełniającego wymogi określone w pkt 1 ust. 2 oraz pkt 2 ust.
2. Regulaminu) najpóźniej do dnia 30.04.2020. Link do formularza aplikacyjnego
zamieszczony
jest
na
stronie
ekologia.ceo.org.pl
(https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci/konkursu-na-projektdziennikarski).
2. Opis projektu zawiera następujące elementy:
●
●
●
●
●
●

Krótko sformułowany tytuł Materiału (w postaci roboczego tytułu);
Opis tematu i uzasadnienie, dlaczego ten temat jest istotny dla ochrony klimatu;
Źródła informacji, które zostaną wykorzystane do opracowania artykułu ( np.
źródła pisane, audiowizualne, rozmowy z bohaterami, rozmowy z ekspertami);
Plan pracy nad Materiałem (kolejne podjęte działania i ogólny harmonogram
działań);
Plan Akcji dla klimatu (opis planowanych działań; zaproszonych gości);
Kosztorys zawierający kwalifikowalne koszty zgodne z załącznikiem nr 1.

3. Komisja ocenia Opisy projektów na podstawie następujących kryteriów:
a. Atrakcyjność materiału dziennikarskiego oraz szanse na powodzenie i
ukończenie Materiału (20 pkt.);
b. Zgodność projektu z tematem, czyli z jednym z wymienionych w pkt 1 ust. 2
(20 pkt.);

c. Rzetelność i ilość źródeł informacji (10 pkt.);
d. Opis Akcji dla klimatu. (20 pkt.);
e. Adekwatność przedstawionego budżetu. (20 pkt.);
f.

Stopień zaawansowania materiału dziennikarskiego (10 pkt.).

4. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Dofinansowanych zostanie 5
projektów, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.
5. Uczestnik/Uczestniczka może otrzymać tylko jedno dofinansowanie.

3. Rozstrzygnięcie
1. Oceny wniosków i wyboru projektów dokona jury złożone z pracowników i pracownic
Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.
2. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione, aby projekt został przekazany
do oceny merytorycznej.
3. Wyniki zostaną ogłoszone 10 maja 2021 roku na portalu www.ekologia.ceo.org.pl. Ze
zwycięskimi zespołami będziemy się kontaktować także mailowo lub telefonicznie.
4. Na pisemny wniosek każdy uczestnik i uczestniczka ma prawo otrzymać uzasadnienie
oceny do 30 maja 2021 roku.
5. Od oceny jury nie ma odwołania. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.
6. W uzasadnionym przypadku, w szczególności w sytuacji rezygnacji któregoś z
Uczestników/Uczestniczek, którym została przyznana Nagroda, Organizator może
zdecydować o przyznaniu dofinansowania innemu Uczestnikowi/Uczestniczce.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania całej puli środków
przeznaczonych na dofinansowanie oraz do zwrócenia się z prośbą o uzupełnienie
wniosków w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń spełniających wymagania
punktowe.

5. Warunki przyznania dofinansowania
1. Uczestnicy lub Uczestniczki, którym zostały przyznane środki na dofinansowanie
projektów (dalej „Laureaci/ Laureatki”) w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania
informacji o rozstrzygnięciu Dofinansowania informują Organizatora o jego przyjęciu
lub rezygnacji. Po zaakceptowaniu Nagrody są zobowiązani do podpisania
oświadczenia o przyjęciu dofinansowania i odesłanie ich na adres wskazany przez
Organizatora.

2. Dofinansowanie projektów może się to odbywać na dwa sposoby:
a. uczestnicy i uczestniczki przesyłają organizatorowi oryginały dokumentów
finansowych (rachunki, faktury VAT, faktury uproszczone, pro forma) w ciągu
3 dni od daty wystawienia dokumentu. Preferowana forma dokonania płatności
widniejąca na dokumencie finansowym : przelew w terminie nie krótszym niż
14 dni. Organizator dokonuje płatności na podstawie przesłanych i
zatwierdzonych przez koordynatora projektu dokumentów finansowych z
rachunku bankowego Organizatora. Dokumenty finansowe powinny zostać
dostarczone do organizatora najpóźniej 05 czerwca 2021 roku.
b. usługi i towary zaakceptowane do dofinansowania zostaną zakupione przez
Organizatora.
3. Łączna wartość zakupionych towarów i usług nie może przekroczyć kwoty 1200 zł
brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
4. Jeśli wartość zgłoszonych usług i towarów wyniesie mniej niż 1200 zł (słownie: jeden
tysiąc
dwieście
złotych),
pozostałe
środki
nie
zostaną
przyznane
Laureatowi/Laureatce.
5. Laureaci/Laureatki są zobowiązani do zrealizowania Materiałów, do opublikowania ich
we wskazanym przez siebie miejscu (prasa, telewizja, Internet) lub ewentualnie innym
miejscu o podobnym zasięgu oraz do przekazania Organizatorowi informacji o miejscu
publikacji, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, do dnia 30.06.2021.
6. Laureaci/Laureatki są zobowiązania do:
a. przeprowadzenia działań opisanych we wniosku i sprawozdanie ich
organizatorowi;
b. umieszczania informacji o sponsorze projektu w czasie zaplanowanych
wydarzeń: Unii Europejskiej i CEO o treści: “XXXXX (nazwa działania) powstał
w ramach programu "1Planet4All - Razem dla klimatu!", który jest finansowany
ze środków Unii Europejskiej”;
c. dbanie o przekazane narzędzia, pomoce dydaktyczne, sprzęt i utrzymywania
ich w należytym stanie i używania zgodnie z przeznaczeniem.
7.

Laureaci/Laureatki zobowiązani są do dostarczenia Organizatorowi do dnia
20.06.2021 dokumentacji z wydarzenia podsumowującego/promującego, to jest
raportu lub opisu, nagrań wideo, filmów. Tym samym Laureaci/Laureatki zgadzają się
na wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora w celach promocyjnych.

8. Szczególnie zachęca się Laureata/Laureatkę do nagrania przeprowadzonej akcji. Jeśli
akcje będą prowadzone stacjonarnie, na wydarzeniu może pojawić się reprezentantka
CEO.
9. Laureaci/Laureatki, którzy nie przeprowadzą działań zgodnie
zobowiązani są do zwrotu zakupionych towarów na koszt własny.

z

wnioskiem

10. Laureaci/Laureatki są zobowiązani informować niezwłocznie Organizatora o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na jego plan realizacji Materiału.
11. Laureaci/Laureatki są zobowiązani do pozostania w kontakcie z Organizatorem,
pojawiania się punktualnie w wyznaczone dni spotkań ustalających zasady współpracy
oraz do udzielania odpowiedzi na pytania Organizatora wysłane droga mailową oraz
telefonicznie.
12. Laureaci i Laureatki otrzymają wsparcie mentora/mentorki, który będzie pomagał ich
zespołowi w realizacji projektu. Laureaci i Laureatki zobowiązani są do współpracy z
mentorem lub mentorką.
13. Wszystkie zakupione towary i usługi wskazane jako wydatki kwalifikowane zostaną
zakupione przez CEO tylko i wyłącznie na rzecz i wyłączne użytkowanie Szkoły
będącej stroną zwycięzcą. Nie mogą być przez Szkołę przekazane także nieodpłatnie
innemu podmiotowi.

6. Informacja o danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
(CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania
danych
osobowych
prosimy
o
kontakt
pocztą
elektroniczną:
email
dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.
2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego.
3. Dane są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika/Uczestniczkę
(ART. 6 ust.1 lit. A RODO)[1] , w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony
przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO) oraz w celu wypełniania obowiązków
prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO). Udzielenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w
dofinansowaniu. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją
wycofać, jednak będzie to równoznaczne z rezygnacją z udziału w dofinansowaniu.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Informacje o działaniach i ofertach szkoleniowych czy dofinansowaniach CEO
otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo
w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Dane o oświadczeniu, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom
projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych
prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu
wydatkowania środków finansowych.

6. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na
rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem,
że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a
jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane
do czasu wycofania zgody.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją niniejszego dofinansowania
przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z
niniejszego dofinansowania lub do chwili upływu okresu przechowywania
dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu
wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg
rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
9. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność
korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego
przetwarzania.
10. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego PUODO).

7.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy
przesyłać na adres poczty elektronicznej: weronika.rzezutka@ceo.org.pl lub na adres
pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem:
”Uwagi do regulaminu dofinansownia na projekt materiału dziennikarskiego
1Planet4All - Razem dla klimatu!”.
2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia
Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w Regulaminie na stronie
internetowej Projektu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa
polskiego.
-------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1: Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.:
● wynagrodzenie i transport ekspertów/ekspertek biorących udział w Akcji dla klimatu; jeśli chcesz zaprosić ciekawych gości skonsultuj się z koordynatorką programu.
Możemy na akcję zaprosić dziennikarzy-mentorów z programu albo na przykład
zorganizować spotkanie z polarnikiem na Antarktydzie;
● zakup sprzętu: dyktafon, aparat, który jest niezbędny do opracowania materiału
dziennikarskiegp;
● opłacenie platformy na spotkanie w ramach Akcji dla klimatu;
● materiały niezbędne do przygotowania Akcji dla klimatu (w ocenie użyteczności
będzie brana pod uwagę jakość, trwałość i ekologiczność materiałów);
● zakup licencji na filmy i inne utwory objęte prawem autorskim i/lub majątkowym
pokazywane w ramach Akcji dla klimatu;
● zakup książek tematycznych związanych ze zmianą klimatu, potrzebnych do
przygotowania materiału dziennikarskiego, które zasilą szkolną bibliotekę;
● oprawę medialną wydarzenia (fotograf, nagranie wideo itp.).
Kwota 1200 zł obejmuje również usługi kurierskie / transportowe związane z dostarczeniem
określonych sprzętów.
Załącznik nr 2: Akcja dla klimatu
Akcja dla klimatu to jedno- lub kilkudniowe wydarzenie, poświęcone upowszechnianiu
wiedzy o zmianie klimatu poprzez promocję działań podjętych przez szkolną redakcję.
Wydarzenie powinno być przeznaczone dla szerszej grupy odbiorców. Na wydarzenie

zaproszone mogą zostać osoby ze szkoły, rodziny członków i członkiń szkolnej
Redakcji, przedstawiciele i przedstawicielki lokalnych mediów itd. Akcja dla
klimatu może przybrać różne formy: pokazu zdjęć przygotowanych przez
młodzież w trakcie przygotowywania materiału dziennikarskiego,debaty na temat,
któremu poświęcony był materiał, wykładu eksperta lub ekspertki zmiany klimatu
itp. Przykładowe Akcje można zobaczyć tutaj:
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci/noc-dziennikarzy-idziennikarek-w-szkolach

