„ODPOWIEDZIALNIE Z LOTOSEM” – OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY
W RAMACH PROGRAMU ENACTUS POLAND

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO
1. Nazwa konkursu


Ogólnopolski Konkurs Grantowy organizowany
z LOTOSEM”, zwany dalej Konkursem.

pod

nazwą

„Odpowiedzialnie

2. Nazwa podmiotu organizującego konkurs


Konkurs jest organizowany przez Grupę LOTOS S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ulicy
Elbląskiej 135, kod pocztowy 80-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000106150, NIP 583-000-09-60, kapitał zakładowy 129.873.362,00 zł,
opłacony w całości, Zarząd w składzie: Paweł Olechnowicz- Prezes Zarządu, Marek
Paweł Sokołowski, Mariusz Machajewski, Maciej Szozda, Zbigniew Paszkowicz Wiceprezesi Zarządu, zwaną dalej Organizatorem.

3. Założenia Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Odpowiedzialnie z LOTOSEM”


Założeniem Konkursu jest promowanie projektów studenckich, które umożliwiają łączenie
celów biznesowych z jednoczesnym wspieraniem wartościowych inicjatyw społecznych.



Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów realizowanych przez studentów
polskich uczelni zrzeszonych w Programie ENACTUS Poland w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu, które będą się wpisywać w założenia Strategii społecznej
odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r. Założenia tej strategii zawiera
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu Konkursu grantowego. Celem realizacji
Konkursu jest przekazanie Organizatorowi projektów z dziedziny ekonomii społecznej,
które zostaną wdrożone przez Organizatora, skutkując poprawą jakości życia lokalnych
społeczności, stanowiących grupę interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS, przynosząc
wymierną korzyść tej grupie. Dodatkowo projekty powinny spełniać wymogi Programu
ENACTUS Poland z racji tego, że Organizator oczekuje, że wybrany projekt grantowy
zostanie zgłoszony przez pomysłodawcę do konkursu ENACTUS Poland.



Ideą Konkursu jest efektywna i skuteczna realizacja „Strategii społecznej
odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r.” poprzez odpowiadanie na realne
potrzeby lokalnego otoczenia Grupy Kapitałowej LOTOS, przy jednoczesnym wsparciu
rozwoju umiejętności menadżerskich i biznesowych studentów.



Konkurs ma za zadanie aktywizowanie środowiska studenckiego w celu kształtowania
umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego planowania własnej przyszłości
zawodowej, poprzez udział w opracowaniu założeń i harmonogramu projektu oraz
badaniu jego efektów, a także naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu
zakładanych celów osobistych i zawodowych.

4. Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie


W Konkursie mogą wziąć udział grupy studentów z terenu Polski zrzeszone w Programie
ENACTUS Poland.



Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków
masowego przekazu, środków elektronicznych (m.in. telewizja, Internet, radio, prasa,
Intranet) dla celów związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym
promocją oraz marketingiem Organizatora. Uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania
z tego tytułu wynagrodzenia.



Administratorem danych osobowych przekazanych Organizatorowi przez Uczestnika jest
Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Elbląskiej 135. Uczestnicy
mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Formy wsparcia dla projektodawców


Grant w wysokości maksymalnie 10 000 złotych otrzyma grupa, która zgłosi do Konkursu
projekt najlepiej wpisujący się w założenia Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy
Kapitałowej LOTOS do 2015 r.



Grant musi zostać rozliczony do 31 stycznia 2015 r.

6. Procedura aplikowania w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym


Wnioski zawierające szczegółowe opisy projektów wraz z dokładnymi założeniami,
agendą, kosztorysem, harmonogramem działań oraz przedstawieniem oczekiwanych
korzyści, jakie projekt dostarczy grupie docelowej, należy wysłać na adres:
csr@grupalotos.pl do 10 stycznia 2014 roku.



Wnioski należy składać, korzystając z formularza znajdującego się na stronie
www.odpowiedzialny.lotos.pl, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.



Scan wniosku musi zawierać podpis osoby do tego uprawnionej.



Powołana zostanie komisja konkursowa, w skład której wchodzić będzie 3 reprezentantów
Pionu ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS S.A. Komisja konkursowa oceni jakość
i rzetelność przygotowanych projektów oraz ich dopasowanie do założeń Strategii
społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. Ważnym aspektem będzie też
innowacyjność projektów. Prace komisji wspierać będzie reprezentant firmy BIGRAM
Management & Investment Sp. z o.o. (organizator Programu ENACTUS Poland).



Wnioskodawca
może
zostać
zaproszony
przez
Organizatora
do zaprezentowania szczegółów projektu w siedzibie Organizatora.

Konkursu

7. Szczegółowy harmonogram Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego


Konkurs będzie trwał od 10 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r.



Termin rozpoczęcia składania wniosków przez Wnioskodawców - 10 grudnia 2013 r.



Termin zakończenia składania wniosków przez Wnioskodawców - 10 stycznia 2014 r.
o godz. 24:00. Decyduje data wpłynięcia wniosku w postaci elektronicznej do Grupy
LOTOS S.A. na adres: csr@grupalotos.pl.



Ocena wniosków przez komisję konkursową zostanie zakończona do 31 stycznia 2014 r.



Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 lutego 2014 r.



Decyzja o wyborze projektu zostaje przekazana Wnioskodawcy pocztą elektroniczną na
adres
e-mail
podany
we
wniosku
oraz
zamieszczona
na
stronie
www.odpowiedzialny.lotos.pl.



Podpisanie umowy z laureatem (bądź laureatami) Konkursu nastąpi do 28 lutego 2014 r.



Wybrany projekt (lub projekty) mogą być realizowane od dnia podpisania umowy z Grupą
LOTOS S.A. do 31 grudnia 2014 r.



Raport merytoryczny i finansowy z realizacji projektu wraz z relacjami uczestników działań
należy przedstawić do 31 stycznia 2015 r. (raport końcowy).



W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki projektu, Wnioskodawca we
wniosku może postulować o wydłużenie terminu realizacji projektu. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Grupa LOTOS S.A., ustalając termin zakończenia projektu oraz termin złożenia
raportu końcowego z jego realizacji.

8. Warunki organizacyjne Projektu


Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć dowolną liczbę wniosków w Konkursie.



Grant przeznaczony jest wyłącznie na realizację projektu zgłoszonego do Konkursu przez
Wnioskodawcę. Pula środków przeznaczona na grant wynosi maksymalnie 10 000 zł.



Jury konkursowe ma prawo podzielić kwotę grantu pomiędzy kilka grup projektowych, tak
aby kwota w sumie nie przekraczała wysokości 10 000 zł.



Grant zostanie przekazany na podstawie umowy podpisanej przez Wnioskodawcę
projektu z Organizatorem. Umowa podpisywana jest z Wnioskodawcą reprezentowanym
przez osobę, która zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa jest uprawniona do
reprezentowania Wnioskodawcy, dysponowania funduszami zgromadzonymi na koncie
bankowym Wnioskodawcy, podpisywania dalszych zobowiązań wynikających z realizacji
danego projektu (w szczególności zawierania umów, wypłacania wynagrodzenia, płacenia
składek ZUS i podatku dochodowego wynikających z podpisanych umów).



Grant dla nagrodzonego projektu zostanie wypłacony w jednej transzy, na początku
realizacji projektu, nie później niż do 15 marca 2014 r.



Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać telefonicznie: (58) 308 89 56 lub
pocztą elektroniczną: csr@grupalotos.pl.

