Regulamin konkursu Fundusze w obiektywie, zwany dalej „Regulaminem”
(edycja V konkursu)
§ 1. Cel konkursu
Konkurs ma na celu promocję projektów, które uzyskały wsparcie z Funduszy
Europejskich i są prezentowane na stronie internetowej www.mapadotacji.gov.pl,
zwanej dalej „Serwisem”. Konkurs zostanie przeprowadzony na łamach Biuletynu
„Fundusze Europejskie w Polsce” i w Serwisie, gdzie zostanie opublikowane
ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem.

§ 2. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu Fundusze w obiektywie jest Ministerstwo Rozwoju, Plac
Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

§ 3. Fundator nagród
Fundatorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Publikator Sp. z o.o. Nagrody są
finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskich Funduszy Strukturalnych i
Inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz budżetu państwa w ramach zamówienia publicznego zleconego przez
Ministerstwo Rozwoju.

§ 4. Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych. Z udziału w konkursie są wyłączeni pracownicy
Organizatora i Fundatora nagród oraz ich rodziny (małżonkowie, rodzice, dziadkowie,
dzieci, wnuki, prawnuki i rodzeństwo).

§ 5. Zasady konkursu
1.

Do konkursu mogą być zgłoszone materiały wraz z opisami dotyczące projektów
dofinansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w latach 2004-20061,
2007-20132 oraz 2014-20203, dalej „projekt/y”. Materiały i opisy muszą przedstawiać
faktycznie zrealizowany projekt, tzn. zdjęcia nie mogą być wizualizacją projektu.
1

Tj. z następujących Programów Operacyjnych i inicjatyw: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, Rozwój Zasobów Ludzkich, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Transport, Pomoc
Techniczna, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, EQUAL, INTERREG III.
2
Tj. z następujących Programów Operacyjnych:
 Infrastruktura i Środowisko,
 Innowacyjna Gospodarka,
 Kapitał Ludzki,
 16 Programów Regionalnych,
 Rozwój Polski Wschodniej,
 Pomoc Techniczna,
 Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
3
Tj. z następujących Programów Operacyjnych:
 Infrastruktura i Środowisko,
 Inteligentny Rozwój,
 Wiedza Edukacja Rozwój,
 Polska Cyfrowa,
 Polska Wschodnia,

2.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego zrealizowanego projektu.

3.

Zgłoszenie nie może być pracą zbiorową.

4.

Jeden uczestnik może przesłać kilka zgłoszeń dotyczących różnych projektów.

5.

Do konkursu można zgłosić zdjęcia, filmy, prezentacje oraz złożenia powyższych
elementów. Musi towarzyszyć im opis słowny składający się z min. 300 i max. 2500
znaków. Preferowana wielkość zdjęć to: 1600x1200 pixeli, preferowany format to jpg.
Uczestnik musi posiadać prawa autorskie do materiałów oraz do opisu projektu
przesłanego do konkursu, a także dysponować oświadczeniami do wykorzystania
wizerunku osób uwiecznionych na materiałach.
Do konkursu nie można przesyłać materiałów:
o charakterze niezwiązanym z tematyką Serwisu, w szczególności materiałów o
charakterze reklamowym lub materiałów mających na celu prowadzenie agitacji
politycznej lub religijnej;
których treść lub publikacja narusza prawa innych podmiotów, w tym narusza ich
prawa autorskie lub prawa chroniące ich wizerunek;
sprzecznych z prawem polskim, w szczególności materiałów wzywających do
nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, propagujących
nielegalne używki;
uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub
naruszające zasady życia społecznego;
zawierających wulgaryzmy lub zawierających błędy językowe (w szczególności takie,
wskutek których treść materiałów jest niezrozumiała).
Uczestnik konkursu, przesyłając zgłoszenie, jest zobowiązany do:

6.

7.

a.

b.
c.

d.
e.
8.

a. znalezienia w Serwisie wybranego projektu dofinansowanego z Funduszy
Europejskich, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu;
b. uzupełnienia zamieszczonego w Serwisie formularza o następujące elementy:
 dane osobowe autora zgłoszenia (imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres
zamieszkania);
 pliki, zdjęcia, filmy lub prezentacje dotyczące projektu, o którym mowa w § 5 ust. 5;
 opis projektu, o którym mowa w § 5 ust. 5;
 zaakceptowania Regulaminu Serwisu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie w nim
danych osobowych, o których mowa powyżej.4
9. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
Regulaminu.
10. Wszystkie zgłoszenia, spełniające wymagania Regulaminu Serwisu, zostaną w nim
umieszczone.

 Pomoc Techniczna,
 16 Programów Regionalnych,
 Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
4
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator. Uczestnicy podają swoje dane osobowe
na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w
Konkursie i przekazania nagród. Organizator przetwarza dane uczestników w celu przeprowadzenia i realizacji
Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych jego dotyczących oraz ich poprawiania.
Przysługuje mu także prawo do odwołania zgody w każdym czasie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku niemożliwości wydania nagród uczestnikom z powodu nieprawidłowego wypełnienia adresu
zamieszkania.

11. Poprzez przesłanie zgłoszenia, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne
zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie go przez Organizatora w
okresie trwania i po zakończeniu konkursu.

§ 6. Kolejne edycje konkursu
Organizator przewiduje przeprowadzenie 8 edycji konkursu w każdym z kolejnych
wydań kwartalnika Biuletyn „Fundusze Europejskie w Polsce”, począwszy od 16
października 2015 r. Ostatnia edycja konkursu zakończy się 30 czerwca 2017 r.

§ 7. Harmonogram V edycji konkursu
1. Od 16 września 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. – przesyłanie zgłoszeń przez
Uczestników konkursu;
2. Rozstrzygnięcie V edycji konkursu nastąpi do 30 stycznia 2017 r. – wybór
najlepszych prac, którym zostaną przyznane nagrody przez Kapitułę Konkursową na
podstawie kryteriów, opisanych w § 8 Regulaminu.
3. Terminy kolejnych edycji konkursu będą podawane na Serwisie.

§ 8. Kapituła Konkursowa
W skład Kapituły Konkursowej wejdą: przedstawiciele Organizatora oraz
przedstawiciele Fundatora nagród oraz wykonawcy Biuletynu „Fundusze Europejskie
w Polsce” (Publikator Sp. z o.o.).

§ 9. Kryteria wyboru laureatów
1. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie Kapituły Konkursu, która zbada je pod
kątem atrakcyjności zgłoszenia (atrakcyjny opis projektu, prostota stylu opisu,
technika wykonania materiałów, sposób przedstawienia projektu na materiałach,
kompozycji, poprawności merytorycznej opisu projektu, itp.).
2. Od decyzji Kapituły Konkursu odwołanie nie przysługuje.

§ 10. Nagrody
1. Organizator nagrodzi laureatów nagrodami rzeczowymi:
a. I miejsce – karta prezentowa Empik o wartości 100 zł;
b. wyróżnienia – 2 karty prezentowe Empik o wartości 50 zł każda;
2. W każdej edycji konkursu przyznana zostanie jedna nagroda główna oraz dwa
wyróżnienia.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa
zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.

§ 11. Informacja o laureatach
1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres e-mail podany
w formularzu, o którym mowa w § 5 ust. 8. Zwycięzca zobowiązany jest
skontaktować się z Organizatorem w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w
którym przesłano mu informację o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, w
celu ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji
prawa do nagrody.
2. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Serwisie w terminie 7 dni
od rozstrzygnięcia konkursu oraz na łamach najbliższego numeru Biuletynu
„Fundusze Europejskie w Polsce”.

3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę
prawa do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy
innego Uczestnika konkursu.

§ 12. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiany
formuły konkursu, o ile zmiany te nie będą pogarszały warunków uczestnictwa w
Konkursie, a także do możliwości jego odwołania lub przerwania.

