
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Greennovations” 

 

 

§ 1  

Przedmiot i cel konkursu 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt. „Greennovations”, 

w tym zasady naboru oceny przedłożonych aplikacji oraz wyboru laureatów.  

2. Konkurs realizowany jest w oparciu o zapisy Porozumienia zawartego w dniu 31 maja 

2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lublinie, zwanym dalej Organizatorem konkursu, a Województwem Lubelskim – 

reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, 

Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym S.A. i Puławskim Parkiem Naukowo – 

Technologicznym Sp. z o.o., zwanymi dalej Partnerami konkursu. Celem Porozumienia 

jest podjęcie współpracy w przedmiocie organizacji niniejszego konkursu, w tym 

wyłonienia jego laureatów. 

3. Wsparcie w ramach konkursu udzielane jest na podstawie obowiązujących przepisów 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz niniejszego 

Regulaminu. 

4. Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony 

środowiska stosowanych na terenie województwa lubelskiego przez 

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa. Priorytetem konkursu jest przekonanie 

przedsiębiorstw, że stosowanie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych może 

wpłynąć nie tylko na poprawę stanu środowiska naturalnego, ale również na redukcję 

kosztów działalności i zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy. 

5. Nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa spełniające wymagania określone                                      

w § 2 Regulaminu, które opracowały lub wdrożyły innowacyjny produkt, usługę lub 

proces, (dalej ekoinnowacje), ukierunkowany na: 

a)  oszczędność energii, surowców, wody lub; 

b)  redukcję odpadów lub; 

c)  redukcję hałasu lub; 

d)  redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska.   

6. Wsparcie ma formę nagrody pieniężnej. 

 

 

 

 

 



§ 2  

Kryteria dostępu 

 

1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są przedsiębiorstwa, zwane dalej 

Uczestnikami konkursu, spełniające łącznie następujące warunki: 

a) posiadają status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa wg definicji MŚP 

określonej w Zał. I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia                  

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

b) są wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Innowacyjny produkt, usługa lub proces, o którym mowa w  § 1 ust. 5 musi być 

opracowany lub wdrożony na terenie województwa lubelskiego, tzn. produkt, usługa lub 

proces powinny być realizowane oraz wykazywać się efektami w powołanym 

województwie.  

3. Do konkursu można zgłosić wyłącznie innowacje, które zostały już wdrożone lub 

opracowane, z zastrzeżeniem, że termin wdrożenia lub opracowania miał miejsce nie 

wcześniej niż w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego do 

Konkursu. 

4. Innowacja musi dotyczyć przynajmniej jednego z obszarów wymienionych w § 1 ust. 5 lit. 

a-d.  

5. W ramach konkursu jeden Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie jeden 

Formularz zgłoszeniowy. W przypadku złożenia więcej niż jednego Formularza 

zgłoszeniowego przez to samo przedsiębiorstwo ocenie będzie poddany wyłącznie 

pierwszy. Pozostałe zostaną wykluczone z dalszej procedury konkursowej. Na pisemną 

prośbę Uczestnika konkursu istnieje możliwość wycofania złożonego Formularza 

zgłoszeniowego. 

6. Wartość przyznanej nagrody nie może spowodować przekroczenia maksymalnych 

pułapów określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis, zwanym dalej Rozporządzeniem 1407/2013. Wartość pomocy de 

minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR  

w okresie trzech lat.1 

7. Uczestnik konkursu musi spełnić warunki przyznania pomocy de minimis określone  

w Rozporządzeniu 1407/2013. 

8. Aplikacje, które nie spełnią kryteriów wskazanych w ust. 1 – 7, zostaną wykluczone  

z dalszej procedury konkursowej.  

 

 

 

 
1 Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana w okresie trzech lat oznacza wartość pomocy de minimis 
uzyskaną przez „jedno przedsiębiorstwo” w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat 
podatkowych oraz wartość nagrody. 



§ 3  

Zgłaszanie i terminarz konkursu 

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w wyznaczonym terminie Formularza 

zgłoszeniowego wraz z załącznikami (tj. Formularzem de minimis, oświadczeniem  

o pomocy de minimis, właściwego/ych oświadczenia/oświadczeń w zakresie 

zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych 

osobowych). 

2. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w ramach niniejszego konkursu można 

składać: 

1) osobiście w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 5 w Lublinie oraz  

w Sekretariacie Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. 

przy ul. Ignacego Mościckiego 1 w Puławach lub; 

2) za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na 

adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Lublinie ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin; 

w terminie od 01.07.2019 r. do 11.10.2019 r., przy czym data wpływu Formularza 

zgłoszeniowego pod wskazane wyżej adresy (odpowiednio do formy złożenia) 

rozumiana jest jako dzień jego dostarczenia.  

3. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, należy 

złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej. 

4. Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą 

rozpatrywane oraz będą podlegały zwrotowi. 

5. Formularze zgłoszeniowe złożone w terminie wraz z załącznikami nie podlegają 

zwrotowi. 

 

§ 4  

Nagroda 

 

1. Pula środków przeznaczona na nagrody w ramach konkursu wynosi 1 000 000,002 zł 

(słownie złotych: jeden milion 00/100) brutto.  

2. Przewidziana wysokość nagrody: 

• Trzy pierwsze miejsca o najwyższej efektywności ekologicznej 

 – do 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)  brutto; 

• Kolejne miejsca (projekty wyróżnione)  

– do 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto. 

 
2 W uzasadnionych przypadkach pula środków przeznaczona na nagrody w ramach konkursu może ulec 

zwiększeniu. 



3. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w wysokościach 

innych niż wskazane w § 4 ust. 2, m.in. w zależności od ilości zgłoszonych innowacji 

spełniających kryteria wymienione w § 2 lub od stopnia efektywności ekologicznej. 

4. Nagroda stanowi pomoc de minimis. 

5. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 6 musi zostać w całości wykorzystana na dalsze 

inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie. Weryfikacja kryterium zostanie 

dokonana na podstawie deklaracji wnioskodawcy w Formularzu zgłoszeniowym. 

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość skontrolowania wykorzystania 

nagrody przez laureata. 

§ 5  

Ocena formalna 

 

1. Zgłoszone aplikacje podlegają w pierwszej kolejności ocenie formalnej. 

2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy aplikacja spełnia bezwzględne kryteria 

dostępu, określone w § 2 ust. 1 – 7 Regulaminu. 

3. Dodatkowo Grupa robocza ds. ekoinnowacji, w skład której wchodzą przedstawiciele 

Organizatora oraz Partnerów Konkursu, na tym etapie dokonuje weryfikacji czy: 

a) Formularz zgłoszeniowy został poprawnie wypełniony i dołączono wymagane 

załączniki;  

b) załączniki zostały poprawnie wypełnione; 

c) informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym i załącznikach są spójne; 

d) Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami został podpisany przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa;  

4. Formularze zgłoszeniowe, które nie spełnią pozytywnie oceny formalnej, zostaną 

wykluczone z dalszej procedury konkursowej.  

5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wezwania Uczestnika konkursu 

do poprawy/uzupełnienia złożonej aplikacji oraz dokonania wizyty w miejscu 

opracowania/wdrożenia ekoinnowacji. 

 

§ 6  

Wybór laureatów 

 

1. Nagrodę w konkursie mogą otrzymać wyłącznie Uczestnicy konkursu, których 

aplikacje pozytywnie przeszły ocenę formalną.  

2. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą 

przedstawiciele Organizatora i Partnerów Konkursu. 

3. Wybór laureatów konkursu nastąpi w terminie najpóźniej 8 tygodni od daty zakończenia 

naboru w ramach konkursu, określonym w § 3 ust. 2 Regulaminu. 

 

 



§ 7 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie, z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 5, 20-704 Lublin (Organizator 

konkursu). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 

20-704 Lublin, email: inspektorodo@wfos.lublin.pl.  

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach związanych z realizacją 

procesów określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w związku z ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 

oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dot. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, wypełnienia zobowiązań księgowych i podatkowych oraz realizacji 

przepisów w zakresie archiwizacji dokumentacji). 

4. Kategorie danych obejmują dane Uczestników konkursu oraz przedstawicieli 

Uczestników konkursu wyznaczonych do: ich reprezentowania oraz kontaktów  

z Organizatorem konkursu. 

5. Źródłem danych jest Uczestnik konkursu. 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz do wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

7. Prawo do cofnięcia zgody oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania można 

zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres mail inspektorodo@wfos.lublin.pl. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

- do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody,  

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że Administrator wykaże 

istnienie ważnych prawnie, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, 

- nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji procesów określonych niniejszym 

Regulaminem, w tym realizacji przepisów/obowiązków księgowo-podatkowych, oraz 

w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującym w Funduszu Rzeczowym Wykazem 

Akt, 

- do upływu terminu przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie 

mogą być podnoszone wobec Administratora. 

mailto:inspektorodo@wfos.lublin.pl


10. Odbiorcami danych osobowych są Partnerzy konkursu oraz może być właściciel portalu 

społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących przetwarzania danych 

określonych przez Facebook. 

11. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach 

przewidzianych przepisami prawa. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział 

w niniejszym konkursie. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

2. O zmianach w postanowieniach Regulaminu decyduje Organizator konkursu.  

3. Złożenie aplikacji w ramach Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnienia Uczestnika 

konkursu do otrzymania nagrody, w szczególności w kontekście udzielonej pomocy 

de minimis. W przypadku ustalenia przez Organizatora konkursu, że Uczestnik 

konkursu nie jest uprawniony do pomocy de minimis lub przekroczył próg 

umożliwiający uzyskanie pomocy de minimis, lub z innych przyczyn pomoc de minimis 

nie może zostać mu przyznana, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 

nieprzyznania nagrody lub odpowiedniego pomniejszenia wysokości nagrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy; 

2. Formularz de minimis; 

3. Oświadczenie o pomocy de minimis; 

4. Oświadczenie dla Uczestnika konkursu/osoby upoważnionej do reprezentowania 

Uczestnika konkursu. 

 


