Regulamin Konkursu
„STRAŻNIK SIEDLISK PRZYRODNICZYCH”
o nagrodę
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Konkursu pod nazwą „Strażnik Siedlisk
Przyrodniczych”.
2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:
1) WFOŚiGW w Łodzi, Funduszu – rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
2) siedliskach – rozumie się przez to siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin, zwierząt
i grzybów. Siedlisko przyrodnicze to obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub
antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne.
Siedlisko roślin, siedlisko zwierząt lub siedlisko grzybów - obszar występowania roślin, zwierząt
lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju,
3) cennych siedliskach przyrodniczych – rozumie się przez to siedliska wymienione
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U.
z 2005, Nr 94 poz. 795) oraz następujące typy siedlisk: szuwary (w tym wielkoturzycowe,
trzcinowe, mozgowe i inne), olsy, bagienne zarośla wierzbowe, młaki niskoturzycowe, łąki
wilgotne i bagienne, bogate florystycznie bory świeże, bogate florystycznie siedliska segetalne,
4) cennych gatunkach roślin zwierząt i grzybów – rozumie się przez to gatunki chronione, gatunki
umieszczone w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych
oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa) oraz gatunki regionalnie rzadkie i zagrożone,
5) uczestnik Konkursu – rozumie się przez to osobę (fizyczna/prawną, jednostkę organizacyjną)
składającą w WFOŚiGW w Łodzi „Kartę zgłoszenia uczestnika Konkursu Strażnik siedlisk
przyrodniczych”.

ROZDZIAŁ II
Cel konkursu
Celem niniejszego Konkursu jest promowanie działań zmierzających do
elementów przyrodniczych na terenie województwa łódzkiego.

ochronny cennych

ROZDZIAŁ III
Zakres konkursu
1. Zakres Konkursu obejmuje działania, o których mowa w Rozdziale II, zmierzających
w szczególności do zachowania siedlisk występowania bobrów, w tym zachowania tam, żeremi,
miejsc gniazdowania zwierząt; ochrony muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez
ekstensywny wypas lub wykaszanie; zachowania/ochrony miejsc lęgowych płazów; zachowania
miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy; ochrony mokradeł jako siedlisk gatunków
roślin i zwierząt; do Konkursu mogą być również zgłaszane podejmowane działania na rzecz
zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów) oraz ochrony
i konserwacji pomnikowych okazów drzew.
2. Działania, o których mowa w pkt.1:
1) nie mogą być związane w wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej
i samorządowej,
2) mają charakter niekomercyjny,
3) są prowadzone z własnych środków finansowych zgłaszającego.
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ROZDZIAŁ IV
Termin Konkursu
1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie jest konkursem wieloletnim.
2. Kolejne edycje Konkurs trwają od 1 czerwca do 30 października każdego roku kalendarzowego.
3. Decyzję o ogłoszeniu przez Fundusz kolejnej edycji Konkursu podejmuje Zarządu.

ROZDZIAŁ V
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, posiadające tytuł prawny do nieruchomości lub
zarządzające nieruchomością, na której występują cenne siedliska przyrodnicze, w stosunku do
których prowadzone są działania mające na celu utrzymanie lub poprawę ich stanu.
2. W celu zgłoszenia udziału w Konkursie zainteresowany wypełnia i składa do Funduszu Kartę
zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz Karty jest dostępny
na stronie internetowej Funduszu - www/wfosigw.lodz.pl.
3. Do Karty należy dołączyć wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej nieruchomości lub
inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości albo prawo do zarządzania
nieruchomością.
4. Karta zgłoszeniowa do Konkursu, przed złożeniem w biurze Funduszu, wymaga potwierdzenia
w zakresie „Opisu działania” i „Efektów ekologicznych działania” w zależności od rodzaju
zgłaszanych działań przez:
1) Wojewódzkiego konserwatora przyrody, lub
2) kierownika właściwego
w sprawie ochrony przyrody wydziału Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego lub jego delegatur w Skierniewicach, Sieradzu, w Piotrkowie Trybunalskim,
lub
3) dyrektora parku krajobrazowego/dyrektora zespołu parków krajobrazowych, w odniesieniu
do nieruchomości położonych na terenach powiatów wchodzących w skład danego parku
krajobrazowego lub jego otuliny.
1. Każdy uczestnik, w ramach
zgłoszeniowe.

danej edycji Konkursu, może składać nie więcej niż 3 Karty

2. Karty zgłoszeniowe mogą być
składane bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty
w Kancelarii Funduszu w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
KONKURS: „STRAŻNIK SIEDLISK PRZYRODNICZYCH”
w nieprzekraczalnym terminie do 30 października każdego roku.
3. W przypadku kart przesyłanych pocztą datą złożenia karty jest dzień jej wpływu do Funduszu.
Karty złożone po dniu 30 października nie będą rozpatrywane.

ROZDZIAŁ VI
Zasady wyłaniania laureatów konkursu i przyznawania nagród.
1. Działania objęte zgłoszeniem konkursowym oceniane są przez Kolegium Konkursowe, które
przedstawia propozycje Zarządowi Funduszu w zakresie wyboru laureatów poszczególnych
edycji i przyznania nagród.
2. Kolegium Konkursowe składa się z 5 osób, powoływanych przez Zarząd Funduszu.
3. W skład Kolegium wchodzą następujące osoby:
1) reprezentant środowiska naukowego (pracownik naukowy w zakresie nauk przyrodniczych,
specjalista w sprawach ochrony przyrody),
2) przedstawiciel wojewódzkiego konserwatora przyrody,
3) przedstawiciel parków krajobrazowych,
4) przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody,
5) przedstawiciel Funduszu.
4. W posiedzeniu Kolegium może uczestniczyć z głosem doradczym Radca prawny Funduszu.
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5. Przy dokonywaniu oceny zgłoszonych do Konkursu działań Kolegium bierze pod uwagę:
1) znaczenie prowadzonych działań dla zachowania cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunków roślin zwierząt,
2) trwałość efektów,
3) znaczenie działań w skali lokalnej i regionalnej,
4) zakres utraconych korzyści lub rodzaj i stopień niedogodności dla uczestnika w związku
z podejmowanymi działaniami na rzecz ochrony przyrody.
1. Komisja nie ocenia zgłoszeń do Konkursu nie spełniających warunków opisanych w Rozdziale V.
6. Zgłoszenia zakwalifikowane przez Kolegium Konkursowe do nagrody, mogą być przedmiotem
szczegółowych wizytacji terenowych oraz dodatkowych specjalistycznych ocen eksperckich
.Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Funduszu.
7. Fundusz nie zwraca nadesłanych Kart zgłoszeniowych do poszczególnych edycji Konkursu.

Rozdział VI
Nagrody
1. Nagrody w konkursie są nagrodami pieniężnymi.
2. Przewiduje się następujące nagrody pieniężne w każdej edycji Konkursu:
1) 3 nagrody I stopnia – w wysokości 5.000 PLN,
2) 5 nagród II stopnia – w wysokości 2.500 PLN,
3) 10 nagród III stopnia – w wysokości 1.000 PLN.
Oprócz nagród pieniężnych laureaci konkursu otrzymują dyplomy.
3. Ostateczne propozycje co do ilości i wysokości nagród w Konkursie w każdej jego edycji, po
ocenie przedstawionych zgłoszeń, Kolegium przedstawia wraz z uzasadnieniem, Zarządowi
Funduszu wnioskując o ich zatwierdzenie. Decyzja Zarządu Funduszu w tym zakresie jest
ostateczna. Brak akceptacji Zarządu Funduszu co do propozycji Kolegium wymaga
szczegółowego, merytorycznego uzasadnienia.
4. O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci Konkursu każdej edycji są powiadomieni przez
Fundusz w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po upływie roku kalendarzowego,
w którym ogłoszono Konkurs danej edycji.
5. Nagrody wręczane są najpóźniej do 31 stycznia roku, o którym mowa w pkt.4. Wręczenia
nagród dokonuje Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi lub upoważniona osoba na specjalnie
zorganizowanej konferencji, w czasie której prezentowane są wyniku Konkursu i laureaci.
Wyniki Konkursu podawane są do publicznej wiadomości w mediach, na stronie internetowej
WFOŚiGW.
6. WFOŚiGW w Łodzi, oprócz Regulaminu Konkursu i Karty zgłoszeniowej zamieszcza na swojej
stronie internetowej krótki przewodnik wskazujący preferowane rodzaje działań objętych
Konkursem, sposoby ich opisywania w Karcie zgłoszeniowej oraz wskazywania efektów jak też
i inne informacje przydatne dla potencjalnych uczestników Konkursu. Informacja o Konkursie
rozsyłana jest do wszystkich urzędów gmin i miast na terenie województwa łódzkiego.

VII.
Postanowienia końcowe
O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie decyduje organizator Konkursu.

Załącznik Nr 1 do
Regulaminu Konkursu pn.
„Strażnik siedlisk przyrodniczych”
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Karta zgłoszeniowa uczestnika
Konkursu
„Strażnik siedlisk przyrodniczych”
Ogłaszanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.
I.

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko:
PESEL:
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta):
Telefon:
Adres e-mail:

II.

Lokalizacja nieruchomości na której prowadzone jest działanie:
Nr ewidencyjny działki (działek):
Obręb:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:

III.

Nazwa i opis działania
Nazwa działania (np. „pozostawienie tamy bobrowej na rzece Bzurze”,
„zachowanie płatu szuwaru turzycowego z miejscami gniazdowania ptaków”,
etc.):
Krótki opis działania:
Osiągnięte efekty ekologiczne (np. lęg ptaków, zwiększenie powierzchni cennego
siedliska, poprawa warunków wilgotnościowych, zwiększenie liczby osobników
cennych gatunków):

IV.

Potwierdzenie opisu, lokalizacji i efektów podjętego działania przez
wskazaną w regulaminie instytucję

Data złożenia wniosku:
Potwierdzenie wpływu do WFOŚiGW:
W załączeniu (fakultatywnie) dokumentacja fotograficzna. (każde zdjęcie
powinno zawierać: opis treści znajdujących się na zdjęciu, datę wykonania, miejsce
wykonania).
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WFOŚiGW w Łodzi
z siedzibą w Łodzi dla potrzeb związanych z udziałem w Konkursie, w tym do ich
umieszczenia w mediach i internecie.
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