Regulamin Konkursu pn.: „Laboratoria XXI wieku”.
§ 1.
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Fundacja KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000154740, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6922343384,
REGON 391030239.
§ 2.
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu pn. „Laboratoria XXI wieku” zwanego dalej Konkursem, jest
dokonanie wyboru do wsparcia finansowego w formie darowizny ze środków Fundacji
KGHM Polska Miedź, najlepszych projektów polegających na utworzeniu szkolnej
pracowni

chemicznej/fizycznej.

Dofinansowane

zostaną

projekty,

które

w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się
kreatywnością i pomysłowością w sposobie zmodernizowania pracowni już istniejącej
lub stworzenie jej od podstaw.
§ 3.
Cele Konkursu
1. Unowocześnienie

bazy

dydaktycznej

poprzez

wyposażenie

lub

doposażenie

w sprzęt i pomoce naukowe pracowni chemicznej/fizycznej.
2. Podniesienie jakości kształcenia z chemii i fizyki w szkołach podstawowych poprzez
wprowadzenie innowacyjnego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.
3. Zapewnienie optymalnych warunków kształcenia i rozwoju osobowego uczniów
mających specyficzne trudności w nauce przedmiotów ścisłych.
4. Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk
ścisłych.
5. Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach chemiczno –
fizycznych oraz nauki w szkołach branżowych (zawodowych) I i II stopnia.
6. Wspieranie uczniów w budowaniu kariery zawodowej i naukowej.
7. Przygotowanie uczniów do efektywnej pracy na studiach wyższych.

8. Upowszechnianie marki KGHM i umocnienie reputacji KGHM Polska Miedź S.A. jako
mecenasa nauki i oświaty, a także firmy troszczącej się o pogłębianie wiedzy nauk
ścisłych wśród dzieci i młodzieży w Zagłębiu Miedziowym.
§ 4.
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do publicznych szkół podstawowych i ich zespołów (zwanych
dalej „Uczestnikami Konkursu”) położonych na terenie powiatów:
a. głogowskiego.
b. legnickiego.
c. lubińskiego.
d. polkowickiego.
e. bolesławieckiego.
f. jaworskiego.
g. złotoryjskiego.
§ 5.
Terminy realizacji Konkursu
1. do 5 października 2018r. - ogłoszenie Konkursu;
2. do 26 października 2018r. - składanie wniosków;
3. do 5 listopada 2018r.- rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy darowizny na
dofinansowanie projektów.
4. do 31 stycznia 2019r.- zakończenie realizacji dofinansowanego zadania poprzez
przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z protokołem oddania pracowni do
użytku.
5. do 31 grudnia 2021r. przedstawienie pisemnego sprawozdania z efektów jakości
kształcenia przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu czyli osiągnięć naukowych
uczniów z chemii i fizyki z zakresu realizacji podstawy programowej kształcenia
ogólnego (podstawowego i rozszerzonego).

§ 6.
Pula środków do wykorzystania w Konkursie, wysokość darowizny
i czas trwania projektu
1. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów dla laureatów Konkursu
wynosi do 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych brutto).
2. Wnioskowana kwota darowizny na dofinansowanie utworzenia jednej pracowni
w jednej szkole nie może przekroczyć 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych brutto).
3. Czas trwania projektu wynosi minimum 3 lata liczone od daty podpisania umowy
darowizny i rozumiany jest jako okres, w którym pracownia zachowuje swoje
właściwości użytkowe i dydaktyczne.
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§ 7.
Kwalifikacja kosztów w projektach zgłoszonych do Konkursu
Wnioskowaną kwotę darowizny mogą stanowić następujące koszty kwalifikowane:
1. zakup/wykonanie

pomocy

naukowo-dydaktycznych

związanych

bezpośrednio

z edukacją chemiczno-fizyczną;
2. sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/
obserwacji z zakresu chemii i fizyki;
3. zakup/wykonanie specjalistycznych mebli m.in.: stołów, krzeseł, tablic szkolnych,
szaf/gablot ekspozycyjnych i informacyjnych, stojaków na mapy/plansze.

§ 8.
Składanie wniosków do Konkursu
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie, w terminie określonym w § 5
ust. 2, kompletnego wniosku wraz z załącznikami, sporządzonego na formularzu
zamieszczonym

na

stronie

internetowej

Fundacji

KGHM

Polska

www.fundacjakghm.pl w zakładce złóż wniosek dla instytucji, przy czym data wpływu
wniosku rozumiana jest jako dzień jego dostarczenia osobiście lub za pośrednictwem
podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w jednym egzemplarzu,
w wersji papierowej na adres: Fundacja KGHM Polska Miedź, 59-301 Lubin,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48.
2. O darowiznę mogą wnioskować Publiczne Szkoły Podstawowe.
3. Szkoły muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu prowadzącego.
W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ
prowadzący, wniosek powinien być złożony przez organ prowadzący.
4. Uczestnik Konkursu składając wniosek potwierdza, że dysponuje pracownią
chemiczną, fizyczną lub salą którą może przeznaczyć na ten cel i gwarantuje
przeprowadzenie w tej sali prac renowacyjnych.
5. Wnioski złożone po dniu 26 października 2018 r. nie będą rozpatrywane.

§ 9.
Ocena wniosków do Konkursu
Wnioski o darowiznę złożone w ramach Konkursu podlegają ocenie formalnej
i merytorycznej, która polega na sprawdzeniu czy wniosek spełnia poniższe kryteria:
1. Wszystkie wymagane pola we wniosku i w załącznikach zostały wypełnione.
2. Wniosek i załączniki zostały podpisane przez osoby upoważnione i w sposób
właściwy opieczętowane.
3. Wniosek zawiera wszystkie strony i wymagane załączniki.
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4. Nazwa projektu właściwie określa przedmiot zadania i nazwę szkoły, w której
utworzona ma być pracownia i jest zgodna ze złożonymi dokumentami (wniosek,
załączniki).
5. Sposób

przygotowania

wniosku

(szczegółowość,

rzetelność,

przejrzystość

planowanych działań).
6. Zgodność projektu z działalnością statutową Fundacji.
7. Pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność,
estetyka, kreatywność, pomysłowość, innowacyjność rozwiązań).
8. Różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich
zakupu.
9. Program edukacyjny oparty na wykorzystaniu pracowni (wartość merytoryczna,
innowacyjność, dostosowanie metod i form pracy do grup wiekowych, atrakcyjność
zajęć, wykorzystanie pracowni).
10. Dostępność pracowni dla jak największej liczby uczniów, nie tylko obdarowanej
placówki ale również zamieszkałych i uczących się w innych placówka na terenie
danego powiatu.

§ 10.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania w formie darowizny
1. Wnioskodawcy w wyniku pozytywnej decyzji Zarządu Fundacji otrzymają darowiznę,
która w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest świadczeniem pieniężnym,
udzielanym w złotych polskich, przekazywanym przez Fundację Wnioskodawcom.
2. Dofinansowanie przekazywane jest na podstawie umowy darowizny zawieranej
pomiędzy Fundacją a Wnioskodawcą.
3. O podjętych decyzjach Wnioskodawcy zostaną poinformowani w formie pisemnej.
Lista Wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie zostanie ogłoszona również
na stronie internetowej Fundacji. Od ww. decyzji odwołanie nie przysługuje.
4. Projekty zrealizowane dzięki darowiźnie z Fundacji podlegają jej finansowej
i merytorycznej kontroli.
5. Fundacja KGHM Polska Miedź zastrzega sobie prawo do nieprzyznania darowizny
pomimo tego, że wszelkie warunki określone w Regulaminie Konkursu zostały
spełnione przez instytucję wnioskującą.
6. Organizator nie ma obowiązku uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązany
do udzielania odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski.
7. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji niniejszego Regulaminu
będą rozpatrzone przez Zarząd Fundacji, zgodnie z duchem i literą niniejszego
Regulaminu, Statutu Fundacji oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności
Fundacji.
8.

Niniejszy Regulamin ma w odniesieniu do Fundacji charakter wyłącznie wewnętrzny
i nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji. Nie ogranicza to ani
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nie wyłącza nałożonych na podmioty korzystające ze wsparcia Fundacji zobowiązań,
które wynikają z niniejszego Regulaminu i umów o darowiznę.

§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie
Organizatora Konkursu.
4. Nadesłane wnioski o przyznanie darowizny wraz z załącznikami nie podlegają
zwrotowi.
5. Złożenie wniosku o darowiznę w trybie konkursowym oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia w Konkursie:
1. Formularz wniosku o przyznanie darowizny dostępny na stronie internetowej
www.fundacjakghm.pl w zakładce złóż wniosek dla instytucji.
2. Załączniki, których forma jest dowolna:
-opis projektu;
-budżet projektu;
-kopia statutu;
-kopia dokumentu rejestrowego.
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