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Regulamin Konkursu „Liderzy Natury” 

 

1. Konkurs „Liderzy Natury” skierowany jest do osób prowadzących działania na obszarach 

przyrodniczo cennych (w tym ostoi Natura 2000) będących twórcami lub bezpośrednimi 

realizatorami przedsięwzięć integrujących ochronę przyrody z rozwojem społeczno - 

ekonomicznym lokalnych społeczności. Adresatami mogą być przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, pracownicy Parków Narodowych i Krajobrazowych, instytucji 

działających na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, działacze lokalni. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” oraz Fundacja 

EkoRozwoju.   

3.  Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Środowiska.  

4. Tytuł „Liderzy Natury” zostanie przyznany w roku 2011 siedmiu osobom.  

5. Przy wyborze osób nagrodzonych wzięta zostanie pod uwagę:   

• Skuteczność, kompleksowość i wartość merytoryczna przedsięwzięć 

realizowanych przez Lidera, najpełniej integrujących ochronę przyrody  z 

rozwojem społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności podejmowane w 

okresie 2 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu, 

• Zdolność do aktywizowania społeczności lokalnych i mobilizowania do 

współpracy różnych grup, środowisk, instytucji i organizacji na rzecz ochrony 

przyrody, 

• Innowacyjność działań rozumianą jako skuteczne wprowadzanie nowych 

sposobów podejścia i nowych rozwiązań, które mają potencjał wykorzystywania 

przez inne podmioty (organizacje, instytucje, osoby) oraz na innych obszarach. 

6. Oprócz tytułu „Liderzy Natury” oraz symbolicznej nagrody, osoba nagrodzona zostanie 

zaproszona do udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz zostanie zaprezentowana na 

ogólnopolskiej wystawie „Ludzie dla Natury”.  
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7. Zgłoszenia do konkursu w formie pisemnej i przy wykorzystaniu formularza będącego 

załącznikiem do regulaminu można wysyłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji 

Ekologicznej Zielona Akcja, Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica  lub e-mailem na adres 

woznicka@zielonaakcja.pl lub konkurs@natura2000.pl w terminie nieprzekraczalnym do 

30.07.2011.  Do formularzy zgłoszeniowych wskazane jest dołączenie materiałów 

graficznych – w tym  osób nominowanych w działaniu.  

8. Zgłoszenia do konkursu może dokonać samodzielnie osoba zgłaszana, instytucja 

publiczna lub organizacja pozarządowa.  W przypadku zgłoszeni a do konkursu przez 

instytucję  lub organizację oświadcza ona iż osoba zgłaszana wyraża zgodę na udział w 

konkursie. 

9. Zgłoszenie do konkursu jest tożsame ze zgodą na wykorzystanie przesłanych materiałów 

oraz wizerunku w kampanii promującej przedsięwzięcia integrujące ochronę przyrody z 

rozwojem społeczno - ekonomicznym lokalnych społeczności. 

10. Wyboru dokona jury w skład którego wejdą przedstawiciele Fundacji Ekologiczna 

Zielona Akcja, Fundacji EkoRozwoju, Instytut na Rzecz Ekorozwoju.  Informacja o 

wynikach  prac jury zostanie opublikowana na stronie www.natura2000.pl do dnia 

20.08.2011 

11. Więcej informacji o konkursie zostaną umieszczone na stronie www.zielonaakcja.pl, 

www.liderzy.natura2000.pl,  

 


