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Zasady uczestnictwa i przebiegu konkursu  

„Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” 

 

1. Organizator Konkursu i źródło finansowania 

Organizatorem konkursu „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” 

jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny z siedzibą w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 74A, I 

piętro, 20-094 Lublin. 

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” 

realizowanego na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim w ramach 

Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i 

przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i 

modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

2. Cel Konkursu  

Celem konkursu jest wybór najlepszych pomysłów utworzenia lokalnego partnerstwa w celu 

opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w kontekście rozwoju 

branży energetyki odnawialnej. W ramach Konkursu  zostaną wybrane 3 najwyżej ocenione 

pomysły utworzenia i rozwoju partnerstw, których celem działania będzie współpraca 

partnerów: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, samorządów 

gospodarczych, partnerów społecznych, przedsiębiorców i społeczności lokalnej z powiatów 

ziemskich województwa lubelskiego na rzecz wykorzystania lokalnego potencjału 

odnawialnych źródeł energii (OZE)  i poprawy efektywności energetycznej (EE).  

  

3. Uczestnicy Konkursu 

Do Konkursu mogą przystąpić partnerstwa spełniające następujące warunki: 

1) Lider partnerstwa, którym może być jednostka samorządu terytorialnego lub 

organizacja pozarządowa  ma siedzibę na terenie jednego z 20 powiatów ziemskich 

województwa lubelskiego; 

2) w skład partnerstwa wchodzą przedstawiciele co najmniej 2 jednostek samorządu 

terytorialnego (jst)  i co najmniej 1 organizacji pozarządowej (op) mających wspólnie 

siedziby na terenie co najwyżej dwóch przyległych do siebie powiatów spośród 20 

powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Liczba uczestniczących w 

partnerstwie jst i op nie jest ograniczona;  

3) we współpracę w partnerstwie powinni być także zaangażowani przedstawiciele: 

samorządów gospodarczych, partnerów społecznych, przedsiębiorców i społeczności 
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lokalnej (przy ocenie aplikacji konkursowych wyżej oceniane będą partnerstwa, w 

których uczestniczą przedstawiciele wymienionych grup); 

4) partnerstwo przystępujące do konkursu musi mieć podpisane porozumienie o 

współpracy. Porozumienie o współpracy powinno zawierać co najmniej następujące 

elementy:  

a) strony umowy w podziale na jst, op i pozostałych partnerów,  

b) role pełnione w partnerstwie przez każdy podmiot wchodzący w skład 

partnerstwa (lider, partner),  

c) cel partnerstwa,  

d) główne zadania planowane do realizacji,  

e) harmonogram czasowy realizacji zadań, obejmujący okres co najmniej do 

31.12.2012 roku,  

f) wstępną listę 12 osób reprezentujących jst i op – potencjalnych uczestników 

dalszych działań projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, tj. 2 wyjazdów 

studialnych, seminariów poświęconych rozwojowi współpracy w ramach 

partnerstw, opracowania strategii zarządzania zmianą gospodarczą.  

g) Tekst porozumienia powinien zostać opracowany i podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli każdego z  podmiotów uczestniczących w  

Partnerstwie i dołączony do formularza aplikacji konkursowej, 

h) zgodę Partnerów na złożenie przez Lidera oświadczenia o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych oraz innych 

oświadczeń związanych z udziałem w konkursie. 

 

4.  Warunki uczestnictwa w konkursie 

Każde partnerstwo zgłaszające się do konkursu:  

1) dostarczy kompletny formularz aplikacji konkursowej wraz z załącznikami na adres: 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74A, I piętro, 20-094 Lublin do 

dnia 21.10.2011 roku;  

2) zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowych informacji i danych do oceny w 

przypadku, gdyby eksperci wchodzący w skład Kapituły Konkursu uznali, że podane 

w aplikacji konkursowej informacje wymagają uszczegółowienia lub wyjaśnienia; 

3) w przypadku jego wyboru przez Kapitułę Konkursu na lidera konkursu zobowiązuje 

się do wskazania i zapewnienia udziału 12 osób reprezentujących jst i op z tego 

partnerstwa w dalszych działaniach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” tj. 2 

wyjazdach studialnych, seminariach poświęconych rozwojowi współpracy w ramach 

partnerstw i opracowaniu strategii zarządzania zmianą gospodarczą. Zobowiązuje się 

także do zapewnienia udziału przedstawiciela Partnerstwa w seminarium poświęconym 

odnawialnym źródłom energii i poprawie efektywności energetycznej, które zostanie 

zorganizowane przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w dniu 17 listopada 2011 roku w 

Lublinie, podczas IV Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2011 oraz 
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Konferencji regionalnej na zakończenie realizacji projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, 

która odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2012 roku. 
 

5.   Załączniki do aplikacji konkursowej 

Do aplikacji proszę załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:  

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku każdej organizacji 

pozarządowej wchodzącej w skład partnerstwa i/lub zgłoszenia do starosty 

(stowarzyszenie zwykłe); 

2) porozumienie o współpracy podpisane przez upoważnionego/-ych przedstawiciela/-li 

każdego z  podmiotów uczestniczących w  Partnerstwie. 

 

       6.  Analizy  
Przy opracowywaniu aplikacji konkursowych możecie Państwo skorzystać z informacji zawartych w 

analizach powiatowych opracowanych dla 20 powiatów ziemskich w ramach projektu „Energetyczni 

kreatorzy zmian”. Analizy prezentują istniejący potencjał odnawialnych źródeł energii (OZE), 

możliwości jego wykorzystania oraz najkorzystniejsze projekty zakładające wykorzystanie potencjału 

OZE lub poprawę efektywności energetycznej (EE) z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących 

energię produkowaną z OZE. Analizy są dostępne na portalu projektu 

www.energetycznikreatorzyzmian.pl . 

 

       7.  Usługi doradcze 
Przy opracowaniu aplikacji konkursowej możecie Państwo skorzystać z bezpłatnych usług doradcy ds. 

aplikacji konkursowych. Informację o usługach doradczych znajdziecie Państwo na portalu projektu 

www.energetycznikreatorzyzmian.pl . 

 

       8.  Proces oceny 

1) oceny formularzy aplikacji konkursowych dokona Kapituła Konkursu składająca się z 

trzech ekspertów zatrudnionych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach 

projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”; 

2) przy ocenie formularzy konkursowych Kapituła Konkursu będzie posługiwała się 

kartą oceny (w załączeniu); 

3) Kapituła Konkursu dokona oceny aplikacji konkursowych w trzech aspektach: 

a) potencjał partnerstwa i jego koncepcja rozwoju przyszłej współpracy, 

b) pomysł partnerstwa na wykorzystanie lokalnego potencjału odnawialnych 

źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej w celu podniesienia 

konkurencyjności gospodarczej obszaru objętego działaniem partnerstwa, 

c) misja i wizja partnerstwa związana z wykorzystaniem szansy rozwojowej jaką 

będzie dynamiczny rozwój branży energetyki odnawialnej i poprawa 

efektywności energetycznej w okresie do 2020 roku. 

 

http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl/
http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl/
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Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie pomysłów partnerstw będą w szczególności: 

liczba podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, obszar objęty zakresem działania 

partnerstwa, różnorodność oraz działań, adekwatność działań do uwarunkowań lokalnych, 

trwałość i efekt multiplikacji działań i idea współpracy. 

 

Każdy z członków Kapituły Konkursowej dokona oceny każdej aplikacji zgłoszonej do 

konkursu przy wykorzystaniu karty oceny (Załącznik nr 1 do aplikacji konkursowej). Z 

przyznanych ocen punktowych zostaną wyciągnięte wartości średnie. Wyniki oceny zostaną 

zestawione w postaci listy rankingowej. Trzy partnerstwa, które uzyskają najwyższą liczbę 

punktów zostaną laureatami konkursu.  

 

       9.    Ogłoszenie wyników 

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 28 października 2011 roku na portalu projektu 

www.energetycznikreatorzyzmian.pl  i stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 

www.fundacja.lublin.pl . 

  

      10.   Nagrody 
Każde zwycięskie partnerstwo w dalszej części realizacji projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” 

otrzyma wsparcie w formie: 

1) udziału 12 przedstawicieli partnerstwa (jednostki samorządu terytorialnego – jst i organizacje 

pozarządowe - op) w dwóch wizytach studialnych, które zostaną zorganizowane przez 

Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w okresie od października 2011 roku do stycznia 2012 

roku. Celem wizyt będzie prezentacja dobrych praktyk jst, które wybrały ścieżkę szybkiego 

rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i poprawę EE;  

2) udziału 12 przedstawicieli z partnerstwa (jst i op) w wyjazdowych dwudniowych seminariach, 

których celem będzie rozwój współpracy w ramach partnerstw; 

3) opracowania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE dla 

powiatów, które swoim działaniem obejmie zwycięskie partnerstwo. Strategie zostaną 

opracowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przez ekspertów w okresie od 

lutego do maja 2012 roku. W ich opracowanie będą zaangażowani przedstawiciele 

partnerstwa (12 osób reprezentujących jst i op). Zostanie dla nich zorganizowane dwudniowe 

wyjazdowe spotkanie robocze. Opracowane Strategia zarządzania zmianą gospodarczą 

zostanie umieszczona na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i będzie 

popularyzowana przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny jako dobra praktyka  regionalna.  

4) opublikowania dokumentu strategii zarządzania zmianą gospodarczą i możliwości jej 

dystrybucji w celach informacyjnych i promocyjnych, 

5) 800 egzemplarzy dokumentu strategii zarządzania zmianą gospodarczą wydanych w celach 

informacyjnych i promocyjnych, 

6) przeprowadzenia prezentacji swojej lokalnej koncepcji współpracy w oparciu o wykorzystanie 

potencjału OZE, m.in.: 

http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl/
http://www.fundacja.lublin.pl/
http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl/
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a) podczas seminarium poświęconego odnawialnym źródłom energii i poprawie 

efektywności energetycznej, które zostanie zorganizowane przez Lubelski Klaster 

Ekoenergetyczny w dniu 17 listopada 2011 roku w Lublinie, podczas IV Lubelskich 

Targów Energetycznych ENERGETICS 2011, 

b) podczas Konferencji regionalnej  na zakończenie realizacji projektu „Energetyczni 

kreatorzy zmian”, która odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2012 roku, 

Laureaci konkursu będą promowani na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i 

stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl . 

 

 
 

http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl/
http://www.fundacja.lublin.pl/

