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Regulamin Konkursu „Zielony Laur” 2016 XII - Edycja
1. Uczestnikami konkursu mogą być gminy, zakłady gospodarki komunalnej, zespoły
gmin, fundacje, organizacje pozarządowe, firmy – prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ochrony środowiska oraz instytucje naukowe, przyczyniające się do
poprawy jakości wód, powietrza, gleby oraz ograniczenia hałasu oraz wszystkie inne
działania proekologiczne oraz osoby indywidualne.
2. Uczestnik konkursu: jednostki samorządowe, podmioty gospodarcze, osoba indywidualna - realizujące przedsięwzięcia ekologiczne, które w roku 2016 przeprowadziły w
konkretnej jednostce samorządowej lub zakładzie, dla poprawy jakości w zakresie
ekorozwoju. Samorządy, firmy, osoby lub zespoły, które uzyskają pozytywną ocenę
Kapituły Konkursowej, otrzymają honorowy dyplom oraz nagrodę w postaci statuetki
„Zielony Laur”.
3. Wniosek (zgłoszenie do konkursu) powinien zawierać wykaz zrealizowanych przedsięwzięć oraz omówienie uzyskanych efektów ekonomicznych i ekologicznych, np.:
wybudowanie oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wodociągów, stacji uzdatniania wody, zakładu utylizacji, zrealizowanie gminnych planów zagospodarowania, zrównoważonego rozwoju i jego wdrażania na danym terenie, wprowadzenie technologii lub
usprawnień w zakładzie produkcyjnym lub usługowym przynoszących efekt ekologiczny, osiągnięć naukowych w ekologii itp.
4. Kwalifikacji na listę najlepszych jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, które uzyskały najlepsze wyniki w dziedzinie
ochrony środowiska, dokonuje Kapituła PIGE.
5. Ustalono następujące kategorie:
I.Samorządy i Firmy wykorzystujące środki finansowe Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.
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II.Samorządy i Firmy mające osiągnięcia ekologiczne sfinansowane ze środków własnych lub kredytów Banku Ochrony Środowiska.
III.Samorządy biorące udział w Programie Promocji Odnawialnych Źródeł Energii
„Gmina Czystej i Efektywnej Energii”.
IV.Instytucje i Firmy wspierające Samorządy i Gminy w realizacji przedsięwzięć ekologicznych.
V.Nowatorskie rozwiązania naukowe w zakresie ekologii.
VI.Rewitalizacja cieków wodnych i akwenów zbiorników wodnych oraz gruntów.
VII.Budownictwo ekologiczne osiągające oszczędności energetyczne oraz zastosowanie
źródeł odnawialnych do ogrzewania budynków.
VIII.Osoby indywidualne.
1.Lista laureatów wraz z opisem najciekawszych pomysłów i opisem ich realizacji zostanie opublikowana na łamach wydawnictw branżowych współpracujących z PIGE,
tj. w „Biznes i Ekologia”, „Aura”.
2. Zgłoszenia na Konkurs Zielony Laur 2016 przyjmuje Biuro PIGE, ul. Krakowskie
Przedmieście

6,

00-325

Warszawa,

tel./fax:

(022)

625

26

32,

e-mail: biuro@izbaekorozwoj.org.pl w terminie do 28.02.2017 r.
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