REGULAMIN DOFINANSOWAŃ W RAMACH KONKURSU
EKO – PROJEKTY
I. Postanowienia ogólne
1. Wyrażenia zdefiniowane, pisane wielką literą, mają takie znaczenie, jak nadane im
w Regulaminie Konkursu EKO-PROJEKTY.
2. Dofinansowaniem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest świadczenie pieniężne
przekazywane przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza (zwaną dalej
Fundacją) szkole wybranej zgodnie z Regulaminem Konkursu „EKO-PROJEKTY”.
3. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na realizację projektu zgłoszonego
w ramach Pracy Konkursowej i zgodnie z jej założeniami, w tym budżetem realizacji
projektu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 5 lit. b) Regulaminu Konkursu „EKOPROJEKTY”.
4. Szkoła, której udzielane jest dofinansowanie musi posiadać rachunek bankowy.
W przypadku, gdy szkoła nie dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym, dopuszczalne
jest przekazanie dofinansowania ma wyodrębniony dla celów rozliczeń Szkoły rachunek
bankowy organu prowadzącego.
5. Warunkiem przekazania dofinansowania jest uprzednie zawarcie przez Szkołę i Fundację
umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie nie może być przekazane bez zawarcia
przedmiotowej umowy, w ramach której szkoła zobowiąże się w terminie w niej określonym
do rozliczenia przekazanego dofinansowania.
II. Przyznanie dofinansowania
1. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z wystąpieniem o przyznanie
dofinansowania na realizację projektu objętego Pracą Konkursową.
2. Decyzja o przyznaniu dofinansowania należy do Komisji Konkursowej.
3. W przypadku wątpliwości Komisji Konkursowej odnośnie do Pracy Konkursowej, Komisja
może wezwać Założyciela do udzielenia dodatkowych wyjaśnień wyznaczając w tym
zakresie odpowiedni termin. Drobne uchybienia dotyczące Pracy Konkursowej niemające
wpływu na możliwość prawidłowej realizacji projektu zawartego w Pracy Konkursowej nie
stanowią przeszkody w przyznaniu dofinansowania.
4. Komisja Konkursowa może żądać od Szkoły przedstawienia zaświadczeń lub innych
dokumentów, z których będzie wynikało, iż Szkoła nie posiada zadłużenia z tytułu opłat
publicznoprawnych, a także dysponuje warunkami technicznymi i organizacyjnymi
umożliwiającymi należyte wykonanie projektu.
5. Za wykorzystanie dofinansowania i jego rozliczenie odpowiedzialny jest dyrektor Szkoły.
6. Komisja Konkursowa przyznaje dofinansowania po uzyskaniu uchwały Zarządu Fundacji
zatwierdzających decyzje Komisji Konkursowej.

7. Zarząd Fundacji może zmienić decyzje Komisji Konkursowej o przyznaniu dofinansowania
lub przyznać dofinansowanie Szkole, która nie uzyskała go na podstawie decyzji Komisji
Konkursowej.
8. O przyznaniu dofinansowania zawiadamia się każdą Szkołę oddzielnie oraz poprzez
ogłoszenie na Stronie.
9. W terminie wynikającym z Rozdziału 7 ust. 11 Regulaminu Konkursu „EKO-PROJEKTY”.
Szkoła obowiązana jest podać wymagane dane celem przygotowania umowy oraz
rozliczenia fiskalnego dofinansowania.
10. Dofinansowanie udzielane jest w złotych polskich.
11. Koszty przelewu kwoty dofinansowania na rachunek Szkoły ponosi Fundacja.
12. Wykorzystanie dofinansowania na cele inne niż określone w umowie o dofinansowanie,
to jest na pokrycie kosztów innych niż wynikające z budżetu realizacji projektu, o którym
mowa w Rozdziale 5 ust. 5 lit. b) Regulaminu Konkursu „EKO-PROJEKTY” skutkuje
obowiązkiem zwrotu całości lub części dofinansowania.
13. Decyzję o żądaniu zwrotu dofinansowania oraz w jakiej części ten zwrot ma nastąpić,
należy do Fundacji.
14. Dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu, o którym
mowa w Rozdziale 5 ust. 5 lit. b) Regulaminu Konkursu „EKO-PROJEKTY”, jeżeli jest to
uzasadnione celami projektu lub innymi istotnymi okolicznościami. Przesunięcia między
poszczególnymi pozycjami budżetu nie wynoszące więcej niż 15% danej pozycji nie
wymagają zgody Fundacji. Pozostałe przesunięcia wymagają zgody Fundacji.
15. W toku realizacji projektu dopuszczalna jest zmiana budżetu, o którym mowa w Rozdziale
5 ust. 5 lit. b) Regulaminu Konkursu „EKO-PROJEKTY” za zgodą Fundacji. Szkoła
obowiązana jest wystąpić o taką zgodę wskazując zakres wnioskowanej zmiany oraz
uzasadnienie.
16. Zgody, o których mowa w ust. 12 i 14 mogą być udzielone także przez Organizatora
po konsultacji z Fundacją.

III. Realizacja projektu
1. Po otrzymaniu dofinansowania Szkoła obowiązana jest zrealizować projekt w terminie do
30.06.2023 r., chyba że wcześniejszy termin wynika ze zgłoszenia Pracy Konkursowej.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu
realizacji Projektu.

3. Organizator jest upoważniony do udokumentowania realizacji projektu w terminach
i zasadach uzgodnionych ze Szkołą, jednak Szkoła zobowiązana jest:
a) umożliwić obecność przedstawicieli Organizatora na terenie Szkoły oraz terenie,
na którym projekt zrealizowano,
b) umożliwić obecność ekipy filmowej dokumentującej realizację projektu na terenie
Szkoły oraz na terenie, na którym projekt zrealizowano, a także zapewnić obecność
członków Zespołu, który projekt zrealizował.
4.

Niewykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 3 powyżej lub odmowa ustaleń
z Organizatorem co do udokumentowania realizacji projektu skutkuje obowiązkiem zwrotu
przez Szkołę dofinansowania.
IV. Rozliczenie dofinansowania

1. Projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu Fundacji podlegają merytorycznej
i finansowej kontroli ze strony Fundacji i Organizatora. Na każdym etapie Fundacja
i Organizator mogą wzywać Szkołę do udzielenia wyjaśnień w określonych terminach
i określonej formie.
2. Dofinansowanie powinno być wykorzystane w całości.
3. Szkoła obowiązana jest przygotować raport ze sposobu wykorzystania dofinansowania.
4. Raport ze sposobu wykorzystania dofinansowania na realizację projektu powinien zostać
dostarczony w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. Organizator może
w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na przedłużenie terminu do złożenia
raportu.
5. Raport powinien zostać złożony w formie wskazanej przez Organizatora.
6. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu powinny być udokumentowane.
7. Każdy dokument finansowy dotyczący wydatków poniesionych na realizację projektu
powinien być opisany przez Szkołę lub Założyciela adnotacją:
„Sfinansowany ze środków Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza w ramach
konkursu Eko-Projekty”
8. Niedostarczenie raportu w terminie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Szkołę
dofinansowania.

V. Postanowienia końcowe
1. Decyzje o przyznaniu dofinansowania są ostateczne.
2. Przyznanie dofinansowania pozostawione jest swobodnej decyzji Komisji Konkursowej
i Zarządowi Fundacji.
3. Fundacja może w wyjątkowych przypadkach odstąpić od żądania zwrotu dofinansowania
lub żądać zwrotu tylko części dofinansowania.
4. Szkoła obowiązana jest zwrócić dofinansowanie w przypadkach przewidzianych
niniejszym Regulaminem w terminie 7 dni od dnia, w którym zaszła okoliczność skutkująca
takim obowiązkiem. Fundacja może wyrazić zgodę na inny termin zwrotu.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie ani w Regulaminie Konkursu „EKOPROJEKTY” są rozstrzygane przez Organizatora lub Komisję Konkursową w zależności
od tego, kto pierwszy podjął decyzję. Organizator i Komisja Konkursowa mogą podzielić
między siebie zadania w ramach rozstrzygania spraw nieuregulowanych we
wspomnianych wyżej regulaminach.
6. Fundacja jest uprawniona do zmiany każdej decyzji Organizatora lub Komisji
Konkursowej.
7. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i ogłoszenia na Stronie.

