ŚLĄSKI KONKURS 3X20 NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU
EDYCJA’2016
REGULAMIN KONKURSU
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem Śląskiego konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest wskazanie
najciekawszych i najważniejszych innowacyjnych projektów wdrożonych w latach 2005-2015,
które najpełniej ilustrują cele Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 3x20 do 2020 r. w
zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i redukcji
emisji CO2 (lub jego równoważników), a zarazem mogą stać się ważnym elementem wsparcia
działań mających na celu przeobrażenie systemu energetycznego w Polsce, wartym społecznej i
medialnej uwagi, promocji i upowszechniania.
2. Dodatkowym celem Konkursu jest:
2.1. Pokazanie ogromnego potencjału innowacyjnego Polaków i polskich przedsiębiorców,
którym nie są obojętne cele ważne ze społecznego punktu widzenia,
2.2. Pokazanie możliwości osiągnięcia efektu skali w przypadku udzielenia wsparcia najlepszym
projektom wdrażającym innowacyjne rozwiązania istotne dla poprawy jakości życia mieszkańców
i stanu środowiska.
2.3. Upowszechnianie wiedzy nt. wpływu mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw
i inwestorów/użytkowników indywidualnych na środowisko naturalne, w tym na zmiany
klimatyczne, oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.
3. Przewiduje się przeprowadzenie Konkursu 3x20 2. stopniowo w nw. kategoriach:
3.1. w regionie (1.stopień),
3.2. a następnie jako ogólnopolski konkurs laureatów konkursów regionalnych (2.stopień).
Przewidywany termin konkursu ogólnopolskiego – pierwsze półrocze 2017 roku.
§ 2. KATEGORIE KONKURSU
Konkurs 3x20 jest organizowany w następujących kategoriach głównych:
 (A) Duże przedsiębiorstwo (za wyjątkiem gospodarstw rolnych i hodowlanych),
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 (B) Małe i średnie przedsiębiorstwo oraz Start-up (za wyjątkiem gospodarstw rolnych
i hodowlanych),
 (C) Gospodarstwo rolne/hodowlane,
 (D) Gminy miejskie i wiejskie,
 (E)

Wdrożona

prosumencka

mikroinstalacja

energetyczna

(Prosumencka

mikroinstalacja energetyczna to instalacja z co najmniej jednym odnawialnym źródłem
energii o mocy sumarycznej do 40 kW i systemem zarządzania energią w celu
efektywnego wykorzystania produkowanej energii na potrzeby własne),
 (F) Jednostka naukowo-badawcza,
 (G) Twórca/wynalazca,
 (H) Wdrożone ekologiczne rozwiązanie (techniczne i/lub organizacyjne) w
transporcie samochodowym (indywidualnym oraz zbiorowym),
 (I) Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
oraz w kategorii odrębnej:
 (J) Nadleśnictwo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
§ 3. PRZEDMIOT KONKURSU 3x20 I KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW
1. Przedmiotem konkursu są projekty wdrożone w latach 2005-2015, których efekty
energetyczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne są ściśle związane z realizacją celów
Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 3x20% do 2020 r.
2. Podstawowym kryterium oceny projektów zgłoszonych na Konkurs 3x20 są efekty w zakresie
efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i redukcji emisji
CO2 uzyskane w wyniku wdrożenia projektu, oceniane wg następującej punktacji (z wyłączeniem
kategorii F):
(1) efektywność energetyczna

- max. 20 punktów

(2) udział OZE

- max. 20 punktów

(3) redukcja emisji CO2

- max. 20 punktów

(4) stosunek uzyskanych efektów (w zakresie opisanym w punktach 1, 2 i 3) do nakładów
inwestycyjnych (suma ww. punktów w stosunku do poniesionych nakładów na wdrożenie
projektu)

- max. 20 punktów

(5) znaczenie projektu dla procesów przeobrażenia polskiej energetyki (szerzej gospodarki) w
horyzoncie 2030/2050.

- max. 20 punktów
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3. W każdej kategorii (od A do I) oceniany projekt może uzyskać łącznie max 100 punktów,
natomiast w kategorii (J) – jedynym kryterium jest przyrost względny (w odniesieniu do stanu w
roku 2005) biomasy drzewnej do roku 2015.
4. Szczegółowe kryteria oceny projektów zgłoszonych na Konkurs 3x20 ustala Regionalna
Kapituła Konkursu 3x20 powoływana przez organizatora regionalnego Konkursu 3x20.
§ 4. FORMA I WARUNKI ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie u organizatora, w terminie podanym w
regulaminie, wniosku konkursowego wraz z załącznikami.
2. Projekty na regionalny Konkurs 3x20 należy zgłaszać do 28.02.2017 r. używając formularza
zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej organizatora i przesłania go na adres e-mail
koordynatora Konkursu 3x20.

3. Wniosek - zgłoszenie projektu na Śląski konkurs 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju,
poza wypełnionym formularzem, powinien zawierać:
3.1. Kopie dokumentów potwierdzających realizację projektu i deklarowanych efektów,
3.2. Oświadczenie w sprawie znajomości regulaminu konkursu,
3.3. Zgodę dla organizatora Konkursu, na publikowanie i przetwarzanie informacji zawartych we
wniosku konkursowym w celach marketingowych.
3.4. Zgodę na otrzymywanie informacji wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Niekompletne wnioski konkursowe i/lub nadesłane po terminie nie będą uwzględniane,
materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
5. Za udział w konkursie, w zależności od kategorii podmiotu zgłaszającego, organizator nie
pobiera żadnej opłaty lub pobiera opłatę rejestracyjną w wysokości stosownie 300 zł
(słownie: czterysta złotych) + VAT lub 600 zł (słownie: sześćset złotych) + VAT
5.1. Z opłaty zwolnione są:
- osoby prywatne zgłaszające swoje własne projekty,
- Start-up’y,
- socjalne gospodarstwa rolne.
5.2. Opłatę w wysokości 300 zł + VAT wnoszą:
- małe i średnie przedsiębiorstwa,
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- średniotowarowe gospodarstwa rolne i hodowlane,
- jednostki naukowo-badawcze,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
5.3. Opłatę w wysokości 600 zł + VAT wnoszą:
- duże przedsiębiorstwa,
- wielkotowarowe gospodarstwa rolne i hodowlane,
- gminy i miasta,
- nadleśnictwa.
6. Opłaty rejestracyjnej należy dokonać do 28.02.2017 r., na numer konta bankowego
organizatora Konkursu 3x20:
Stowarzyszenie Klaster 3x20, ul. B. Krzywoustego 2/618, 44-100 Gliwice
Nr konta w banku PKO BP: 07 1020 2401 0000 0302 0360 7330
7. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
8. Wpływy

z

opłaty

rejestracyjnej

organizator

przeznacza

na

pokrycie

kosztów

administracyjnych i organizacji Śląskiego konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
oraz kosztów akcji promocyjnej, w tym ogłoszeń w mediach i druku materiałów
promocyjnych, przygotowania posiedzeń Komisji Konkursowych i organizacji uroczystości
wraz z zakupem nagród rzeczowych (statuetek) i dyplomów.
§ 5. KOMISJE I KAPITUŁA KONKURSOWA
1. Projekty zgłoszone na Śląski konkurs 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ocenia
Regionalna Kapituła Konkursu powołana przez organizatora, na podstawie ocen Komisji
Konkursowych oceniających projekty zgłoszone w poszczególnych kategoriach.
2. Komisje konkursowe poszczególnych kategorii Konkursu 3x20 składają się z osób
zaproszonych przez organizatora Konkursu 3x20.
3. Projekty laureatów Śląskiego konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, wyróżnione
w poszczególnych kategoriach, na szczeblu centralnym ocenia Kapituła Konkursu 3x20
powołana przez Przewodniczących Regionalnych Kapituł Konkursu 3x20 z udziałem
organizatora Konkursu 3x20, oraz zaproszonych reprezentantów organizacji pozarządowych.
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4. Na wniosek Regionalnej Kapituły Konkursu 3x20 organizator Śląskiego konkursu 3x20 na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju powołuje przewodniczących oraz sekretarzy i członków
poszczególnych komisji.
4.1. Komisje obradują w zespołach związanych z kategoriami konkursowymi.
4.2. Zadaniem Komisji konkursowych jest dokonanie oceny merytorycznej zgłoszonych
projektów, oraz przygotowanie na walne posiedzenie Kapituły listy nominowanych projektów
w poszczególnych kategoriach wraz z uzasadnieniem.
4.3. Zatwierdzenie listy laureatów w poszczególnych kategoriach Śląskiego konkursu 3x20 na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju następuje na walnym posiedzeniu Regionalnej Kapituły
Konkursu zwołanym przez Przewodniczącego Kapituły, podczas niejawnego głosowania
większością głosów odrębnie dla każdej kategorii konkursu.
4.4. Funkcję sekretarza Regionalnej Kapituły Konkursu 3x20 pełni koordynator Śląskiego
konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
5. Decyzje Regionalnej Kapituły Konkursu są ostateczne.
6. Regionalna Kapituła Konkursu, na podstawie analizy ocenianych projektów, biorąc pod
uwagę uwarunkowania społeczno – ekonomiczne, powinna wypracować rekomendacje dla
powołania w przyszłych edycjach konkursowych Ogólnopolskiej Rady Programowej
Konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
§ 6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W konkursie w poszczególnych kategoriach Konkursu 3x20 przyznawana jest jedna nagroda
główna w postaci statuetki i dyplomu oraz uhonorowanie laureata tytułem „Laureat Śląskiego
Konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju’2016”
2. Przewiduje się również przyznanie dwóch wyróżnień w każdej kategorii Konkursu 3x20.
3. Przewiduje się wyróżnienie najlepszego ze wszystkich zgłoszonych projektów tytułem Grand
Prix Śląskiego konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
4. Sponsorzy Konkursu 3x20 mogą ufundować nagrody rzeczowe i finansowe.
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5. Informacje na temat laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach
internetowych organizatora Śląskiego Konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a
także za pośrednictwem patronów medialnych konkursu.
§ 7. PATRONAT KONKURSU
Organizator Śląskiego konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wystąpi do Marszałka
Województwa Śląskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz
Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu o udzielenie
patronatu Konkursowi 3x20.
§ 8. TERMINARZ KONKURSU 3x20
1. Przyjmowanie zgłoszeń projektów – do 28.02.2017 r.
2. Ocena formalna zgłoszeń dokonywana przez organizatora – do 2.03.2017 r.
3. Ocena merytoryczna, dokonywana przez Komisję i Kapitułę – do 11.03.2017 r.
4. Walne posiedzenie Regionalnej Kapituły Konkursu, rozstrzygnięcie Konkursu 3x20,
powiadomienie nominowanych w poszczególnych kategoriach – 17.03.2017 r.
5. Wręczenie wyróżnień Laureatom nastąpi w terminie do 23.03.2017 r.
§ 9. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem Śląskiego konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest
Stowarzyszenie Klaster 3x20.
2. Do zadań organizatora należy:
a) obsługa organizacyjna zgłoszeń,
b) zorganizowanie prac komisji konkursowych,
c) zorganizowanie posiedzenia Regionalnej Kapituły Konkursu,
d) prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej,
e) powiadomienie laureatów o przyznaniu nagród,
f) zorganizowanie uroczystej ceremonii wręczenia nagród.
3. Adres organizatora konkursu: 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 2/618
NIP: 631-264-19-76; REGON: 242757750
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4. Informacje o Śląskim Konkursie 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju znajdują się
na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów: klaster3x20.pl, gapr.pl,
www.dolinaczystejenergii.org, www.fitieo.org oraz na stronach internetowych patronów.

§ 10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Przystąpienie do konkursu oznacza automatycznie zgodę na udostępnianie swoich danych
teleadresowych, oraz nadesłanych materiałów na potrzeby działań marketingowych
podejmowanych przez organizatora konkursu.
2. Organizator zobowiązuje się do nie ujawniania informacji zawartych w zgłoszeniach,
stanowiących tajemnicę handlową.
3. Wszystkie wątpliwości w sprawie regulaminu rozstrzyga organizator.
4. Koszty przygotowania zgłoszenia ponosi zgłaszający.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
6. Informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorzy regionalni Konkursu 3x20:
Marcin Fice tel. +48 602374109. +48 32 237 16 93, e-mail: biuro@klaster3x20.pl oraz
Izabela Mendel tel. +48 535685117, e-mail: biuro.klastra@dolinaczystejenergii.org

§ 11. DANE OSOBOWE
1. Uczestnik Śląskiego konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przekazuje swoje dane
osobowe, tym samym wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i
wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu 3x20.
2.

Udostępnienie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie 3x20

jest dobrowolne, jednak ich nie podanie wyklucza uczestnictwo w konkursie.
3. Uczestnik Konkursu 3x20 ma prawo wglądu do swych danych osobowych gromadzonych
przez organizatora, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.
4. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
5. Administratorem danych osobowych jest organizator Konkursu 3x20.
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§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Śląskiego konkursu 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju,
których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
zorganizowanie Konkursu. Informację o ewentualnych zmianach Organizator ma obowiązek
zamieścić na stronie internetowej projektu.
3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Edward Licznerski
Inicjator Konkursu 3x20
Prezes Pomorskiego Konsorcjum 3x20

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Przewodniczący Regionalnej Kapituły Konkursu 3x20
Prezes Stowarzyszenia Klaster 3x20
Koordynatorzy Śląskiego konkursu 3x20
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju:
dr inż. Marcin Fice
Stowarzyszenie Klaster 3x20
dr Izabela Mendel
Klaster Dolina Czystej Energii
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