
        

Konkurs dla gmin "Gmina Ekoinnowacji" - ostatnie miesiące na zgłaszanie dobrych 
praktyk!

Jeszcze  tylko  przez  najbliższe  miesiące,  gminy,  które  chciałyby  pochwalić  się  dobrymi  przykładami 

wdrożenia innowacji ekologicznych na swoim terenie mogą wziąć udział w nieodpłatnym Konkursie "Gmina 

Ekoinnowacji", poświęconym promocji proekologicznych przedsięwzięć w zarządzaniu gminą i gospodarką 

komunalną.  Konkurs  polega  na  zgłaszaniu  przez gminy  opisów  przykładów  wdrożenia  ekoinnowacji  z 

różnych  obszarów  aktywności  gminy:  gospodarki  odpadami,  gospodarki  wodno-ściekowej,  energetyki, 

transportu  i  komunikacji,  zagospodarowania  przestrzeni  i  zieleni,  infrastruktury  komunalnej,  zarządzania 

gminą. Opisy dotyczyć mogą poszczególnych dziedzin lub kilku branż. Informacje nt. Konkursu, regulamin 

oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.eko-gminy.pl

Gminy  zainteresowane  udziałem  w  Konkursie  i  umieszczeniem  dobrych  praktyk  w  comiesięcznych 

zestawieniach na stronie konkursu, powinny nadsyłać je najpóźniej do 20-go dnia miesiąca, a więc do 20-

go  marca,  20-go  kwietnia,  20-maja  br. Później  następować  będzie  podsumowanie,  analiza  oraz  ocena 

zgłoszonych  praktyk  celem  wyłonienia  20-tu  laureatów  i  nagrodzenia  ich  na  uroczystej  konferencji 

zaplanowanej  na  wrzesień  br.  w  Warszawie.  Zapraszamy  więc  do  przygotowywania  opisów  z 

wykorzystaniem formularza  konkursowego i  ich  niezwłoczne  nadsyłanie!  Konkurs  "Gmina  Ekoinnowacji" 

został zaplanowany na jedną edycję, zachęcamy więc do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji!

Opis dobrej praktyki konkursowej może być przygotowany nie tylko przez urząd gminy i jego jednostki, ale 

również  we  współpracy  z  innymi  instytucjami  i  organizacjami,  zarówno  publicznymi,  jak  i  prywatnymi  i 

społecznymi. Ekoinnowacje zgłaszane do Konkursu mogą mieć charakter zarówno techniczny, planistyczny, 

jak  i  organizacyjny  czy  społeczny.  W  rezultacie  Konkursu  przewiduje  się  uhonorowanie  dwudziestu 

najlepszych praktyk planowane jest na wrzesień 2015 r. 

Zwycięskie gminy zostaną nagrodzone prestiżową statuetką "Gminy Ekoinnowacji".  Opisy praktyk powinny 

być przesyłane drogą elektroniczną lub drogą pocztową na płycie CD na adres Fundacji  Promocji  Gmin 

Polskich. Redakcją i prezentacją opisów dobrych praktyk zajmuje się Fundacja we współpracy z Serwisem 

Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej. Konkurs "Gmina Ekoinnowacji" realizowany jest przez Fundację 

Promocji  Gmin  Polskich  w  ramach  projektu  "Eko-Gminy.pl  Kampania  informacyjno-edukacyjna  z 

wykorzystaniem platformy e-learningowej w zakresie wdrażania innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w 

gospodarce  komunalnej  i  polityce  samorządowej"  dofinansowanego  ze  środków  dotacji  Narodowego 

http://www.odpadywgminie.pl/konkurs-gminny-lider-recyklingu.html


Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej. Szczegółowe  informacje  i  regulamin  konkursu 

znajdują się na stronie kampanii http://www.eko-gminy.pl/konkurs-dla-gmin


