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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko 

 

Załącznik nr 1 

Opis konkursu „Miasto z Klimatem” 

 

Konkurs skierowany jest do samorządów miast, w którym ocenione i nagrodzone zostaną inwestycje 

zrealizowane przez samorządy, zakończone w ciągu 3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu, 

nie później jednak niż 6 miesięcy przed terminem ogłoszenia konkursu, w jednym z dwóch podanych 

poniżej obszarów, tj.: 

Edycja 2021: 

• rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury – w tym retencja wody; 

• zrównoważony transport; 

Edycja 2022: 

• gospodarka w obiegu zamkniętym; 

• zrównoważone budownictwo. 

Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych inicjatyw będą uzyskane efekty ekologiczne oraz 

społeczne przeprowadzonych inwestycji. 

Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie – miasta o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. i powyżej 

100 tys. mieszkańców. 

Każde ze zgłaszających się miast będzie musiało zgłosić inwestycje zrealizowane w jednym spośród 

wymienionych wyżej obszarów. Nagrodzone zostaną miasta, które zdobędą największą liczbę punktów 

w zgłoszonych obszarach. Przewiduje się po 6 nagród w każdej kategorii tj.:  

• miejsca I, II i III za obszar 1 w kategorii poniżej 100 tys. 

• miejsca I, II i III za obszar 2 w kategorii poniżej 100 tys. 

• miejsca I, II i III za obszar 1 w kategorii powyżej 100 tys. 

• miejsca I, II i III za obszar 2 w kategorii powyżej 100 tys.  

Łącznie 12 nagród w ramach jednej edycji. 

Grupa docelowa: samorządy miast w Polsce, w podziale na kategorie poniżej i powyżej 100 tys. 

mieszkańców.  

Co może być zgłaszane do konkursu: zrealizowane (oddane do użytku w ciągu ostatnich 3 lat, tj. od 1 

stycznia 2018 r. lub 2019 r. (w zależności od edycji konkursu) do dnia ogłoszenia konkursu, jednak nie 

później jednak niż 6 miesięcy przed terminem ogłoszenia konkursu) inwestycje samorządowe 

w dziedzinie:  

Edycja 2021: 



 

2 

 

• rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury – w tym retencja wody; 

• zrównoważony transport; 

Edycja 2022: 

• gospodarka w obiegu zamkniętym; 

• zrównoważone budownictwo. 

Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie inwestycje znajdujące się w granicach administracyjnych 

miejscowości posiadających prawa miejskie. 

Nagrodami w konkursie będą:  

• Statuetki Ministra Klimatu i Środowiska (dla zwycięskich miast w każdej z kategorii) – 

zapewnia Zamawiający; 

• Akcja sadzenia drzew w wybranym przez Zamawiającego miejscu na terenie wskazanego przez 

Zamawiającego miasta – zapewnia Zamawiający. 

Nagroda w edycji 2021 - Opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych dla pracowników 

urzędów zwycięskich miast. Zrealizowane zostaną:  

a. studia podyplomowe lub kursy lub szkolenia dla 1 pracownika laureatów I miejsca. 

b. kursy lub szkolenia dla 2 pracowników laureatów z miejsc II i III. 

Studia/kursy/szkolenia będą dotyczyły tematyki zrównoważonego rozwoju miast, planowania 

przestrzennego, gospodarki odpadami, adaptacji do zmian klimatycznych. Organizator 

konkursu przedstawi laureatom możliwe do realizacji szkolenia, z których laureaci wybiorą 

szkolenia dla siebie. 

Łączna wartość poniesionych kosztów związanych z zapewnieniem nagrody tj. studiów, 

szkoleń lub kursów nie przekroczy 50.000 zł brutto. 

Nagroda w edycji 2022 – 2 (dwie) wizyty studyjne (po jednej wizycie dla laureatów z każdej kategorii) 

w wybranym mieście europejskim będącym laureatem konkursu Zielona Stolica Europy (w kategorii 

miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Lista miast laureatów dostępna jest po adresem: 

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/) lub konkursu Europejski 

Zielony Liść (w kategorii miast poniżej 100 tys. mieszkańców. Lista miast laureatów dostępna jest pod 

adresem: https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/).  

Każde z nagrodzonych miast będzie mogło oddelegować na wizytę 2 pracowników. Program wizyt 

zostanie zrealizowany zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez Wykonawcę. W każdej wizycie 

studyjnej weźmie udział maksymalnie 10 osób, w tym dwóch przedstawicieli Zamawiającego oraz 

koordynator wyjazdu i tłumacz zapewniony przez Wykonawcę. Każda wizyta studyjna powinna 

obejmować minimum 2 pełne dni na miejscu (tj. nie uwzględniając czasu potrzebnego na podróż). 

Zrealizowanie nagrody będzie zależało od ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną na świecie. 

Organizacja wizyt studyjnych została szczegółowo opisana w rozdziale V niniejszego dokumentu. 

Przewiduje się łącznie 12 nagród, tj.: miejsca I, II i III w dwóch obszarach w kategorii miast powyżej 

100 tys. mieszkańców i miejsca I, II i III w dwóch obszarach w kategorii miast poniżej 100 tys. 

mieszkańców. 

 

Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

I. Przygotowanie koncepcji konkursu 
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Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcję konkursu, która obejmie:  

• określenie grupy docelowej konkursu i określenie jej liczebności; 

• przygotowanie planu promocji konkursu; 

• analizę możliwości nawiązania partnerstwa z organizacjami społecznymi przy organizacji 

konkursów; 

• propozycje składu jury oceniającego prace konkursowe; 

• plan wyjazdów studyjnych lub propozycje studiów podyplomowych, szkoleń, kursów 

(w zależności od sytuacji epidemicznej) 

Regulamin konkursu zostanie przygotowany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy 

(w pracach nad regulaminem Wykonawca zapewni konsultacje prawne i merytoryczne z zakresu 

konkursu). 

II. Promocja konkursu  

Wykonawca przeprowadzi kampanię promocyjną konkursu i opracuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

materiały promocyjne, w tym: informacje o konkursie, notatkę prasową, plakat, baner internetowy, 

projekt mailingu/zaproszenia do konkursu, folder podsumowujący konkurs, zawierający omówienie 

zgłoszeń konkursowych.  

Materiały będą opracowane na podstawie identyfikacji graficznej z 1 edycji konkursu, którą dostarczy 

Zamawiający. Wykonawca opracuje materiały w formie przeznaczonej do druku lub do wykorzystania 

w internecie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

Planowane do wykorzystania formy promocji konkursu to:  

• zamieszczanie ogłoszeń w prasie branżowej i na portalach internetowych skierowanych 

do przedstawicieli samorządów i/lub branży komunalnej (po jednej reklamie na pół strony w co 

najmniej 2 tytułach prasowych i banery na 3 portalach internetowych o największym zasięgu); 

• promocja w Internecie / mediach społecznościowych wśród grupy docelowej. Ponadto 

Wykonawca będzie przygotowywał gotowe treści postów, które Zamawiający, po akceptacji, 

będzie zamieszczał na swoich profilach w mediach społecznościowych. Wykonawca będzie 

dostarczał 2 posty w ciągu tygodnia, przez czas trwania promocji konkursu;  

• wykonawca co najmniej raz w tygodniu na stronie/zakładce konkursu będzie zamieszczał 

bieżącą informację o etapie realizacji konkursu, o aktualnych działaniach w konkursie, 

ciekawe artykuły edukacyjno-informacyjne dot. tematyki konkursu, itd.; 

• e-mailing do samorządów wszystkich miast w Polsce (powtarzany raz w tygodniu);  

• współpraca z organizacjami zrzeszającymi samorządy miast 

• promocja podczas targów i konferencji skierowanych do przedstawicieli samorządów (co 

najmniej 1 wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim i 3 wydarzenia o zasięgu regionalnym, jeśli 

odbędą się w terminie przeznaczonym na promocję konkursu). 

• Promocja w Google Display Network skierowana do samorządowców i mieszkańców miast 

Przedstawione powyżej działania będą realizowane w okresie trwającej min. 2 miesiące promocji 

konkursu. Reklamy na portalach internetowych powinny być widoczne przez cały okres promocji 

konkursu. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym pozyska patronów merytorycznych i medialnych, których 

udział będzie mógł podnieść rangę i zasięg konkursu. 
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III. Prowadzenie sekretariatu konkursu i ocena prac konkursowych.  

Wykonawca zaprojektuje i stworzy stronę internetową konkursu lub zakładkę na wspólnej stronie 

internetowej konkursów, która będzie stanowiła narzędzie do prowadzenia konkursu, zbierania zgłoszeń 

(na stronie zamieszczone zostaną elektroniczne formularze rejestracyjne) i promocji. Będzie 

administrował stroną w trakcie trwania konkursu (tj. przez okres ok. 6 miesięcy) oraz zapewni 

infrastrukturę techniczną w postaci serwera i domeny na czas trwania i okres 3 miesięcy po zakończeniu 

danego konkursu. 

Strona internetowa/zakładka konkursu powinna mieć prostą formę, pozwalającą na umieszczenie 

podstawowych treści nt. konkursu, tj.: informacji o konkursie, regulaminu, informacji kontaktowych, 

podstrony umożliwiającej umieszczenie treści edukacyjnych (w formie tekstu, zdjęć, grafik 

i osadzonego video z serwisów zewnętrznych, np. YouTube), podstrony lub stopki prezentującej 

organizatorów, partnerów, patronów i fundatorów konkursu, podstrony z aktualnościami (wykonawca 

co najmniej raz w tygodniu będzie zamieszczał na stronie aktualność informującą o bieżących 

działaniach w konkursie, przypomnienie o terminie przysłania zgłoszeń, informację o etapie prac, 

ciekawe artykuły dotyczące tematu konkursu itd.) oraz podstrony umożliwiającej umieszczenie 

informacji o zwycięzcach konkursu wraz z galerią zdjęć itp. Strona powinna zawierać element 

identyfikujący stronę z tematyką konkursu (np. w formie grafiki w tle lub głównego banera). Strona 

powinna zawierać mechanizm umożliwiający samodzielne wypełnienie on-line formularza 

zgłoszeniowego w podziale na dwie kategorie i zagadnienia. 

Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić biuro konkursowe, zapewniając możliwość komunikacji 

z uczestnikami i potencjalnymi uczestnikami konkursu oraz będzie nadzorował sprawny przebieg 

konkursu. Wykonawca sprawdzi wszystkie nadesłane zgłoszenia pod względem formalnym i na tej 

podstawie zakwalifikuje je do dalszej oceny. Wykonawca oceni wszystkie prace nadesłane w ramach 

konkursu, spełniające wymogi formalne.  

Wykonawca będzie koordynował prace jury konkursu. Jury będzie składało się z m.in. 5 osób, w tym 3 

przedstawicieli Zamawiającego i 2 ekspertów powołanych przez Wykonawcę, przy akceptacji 

Zamawiającego. Jury wyłoni zwycięzców konkursu wedle założonych wcześniej wytycznych.  

W ramach prowadzenia sekretariatu konkursu, do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

• zapewnienie konkursowego adresu e-mail i numeru telefonu; udzielanie wszelkich informacji 

na temat konkursu zainteresowanym stronom. Kontakt telefoniczny i adres e-mail dostępny 

będzie dla uczestników konkursu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przez cały okres trwania konkursu. Dane 

kontaktowe dostępne będą na stronie internetowej konkursu, stronie internetowej 

Zamawiającego i w materiałach promocyjnych konkursu;  

• prowadzenie strony internetowej konkursu – publikowanie aktualności, usuwanie usterek, 

aktualizowanie treści; 

• nadzorowanie przestrzegania regulaminu konkursu wraz z wyjaśnieniem jego treści 

zainteresowanym; 

• opracowanie formularza zgłoszeń oraz zbieranie zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia należy 

sprawdzić pod kątem spełniania wymogów formalnych wynikających z regulaminu konkursu. 

Zgłoszenia, tam gdzie możliwe, powinny być zbierane drogą elektroniczną. Administratorem 

danych będzie Minister Klimatu i Środowiska. a Wykonawca będzie je przetwarzał 

na podstawie umowy powierzenia; 

• ocena zgłoszeń konkursowych: Wykonawca, we współpracy i przy akceptacji Zamawiającego 

zapewni udział w jury konkursu 2 osób, tj. po jednym ekspercie w każdym z obszarów 
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tematycznych będących przedmiotem konkursu w danej edycji (rozwój błękitnej i zielonej 

infrastruktury – w tym retencja wody oraz zrównoważony transport w roku 2021, gospodarka 

w obiegu zamkniętym oraz zrównoważone budownictwo w roku 2022), przeprowadzi selekcję 

zgłoszeń do konkursu oraz oceni zgłoszenia. Zadaniem jury będzie ocena zgłoszeń 

konkursowych. Koszt udziału ekspertów w jury pokryje Wykonawca. Eksperci będą musieli 

wykazać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy konkurs. 

• informowanie zainteresowanych o wynikach konkursu; 

• na podstawie przysłanych zgłoszeń Wykonawca przygotuje Podręcznik Dobrych Praktyk, 

opracowany merytorycznie, redaktorsko i graficznie, w formie elektronicznej (format PDF), 

a także profesjonalny film promujący inwestycje laureatów, przygotowany do umieszczenia 

w internecie, na portalu Youtube oraz w mediach społecznościowych Zamawiającego. 

W podręczniku zostaną zaprezentowane wszystkie zwycięskie inwestycje. 

• Uzupełnienie dyplomów o dane laureatów oraz ich wydruk, oprawa i dostarczenie laureatom. 

Wzór dyplomu zostanie dostarczony przez Zamawiającego. 

• Promocja laureatów i gali podsumowującej w Internecie. Gala podsumowująca zostanie 

zrealizowana przez Zamawiającego. 

 

IV. Prowadzenie dokumentacji konkursu i przygotowanie raportu:  

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu, w formie papierowej 

(druk dwustronny) i elektronicznej na nośniku elektronicznym (pendrive), raportów końcowych 

z przygotowania i realizacji konkursów, obejmujący: 

• informacje jakościowe: m.in. w jaki sposób odbyła się promocja konkursu, gdzie zamieszczono 

informacje na temat konkursu, print screen-y zamieszczonych na stronach internetowych 

informacji, skany informacji zamieszczonych w czasopismach papierowych, sposób 

i uzasadnienie wyboru laureatów;  

• informacje ilościowe: zasięg promocji (suma nakładów i zasięgów różnych form promocji), 

liczbę nadesłanych zgłoszeń, liczbę uczestników aktywnie biorących udział w konkursie, 

rodzaj, ilość i sposób rozdysponowania nagród;  

• nadesłane formularze zgłoszeniowe w wersji elektronicznej, dokumentacja z oceny nadesłanych 

zgłoszeń (protokoły), dokumentację przekazania, z wysyłki nagród laureatom; 

• spis powstałych utworów wraz z wartością praw autorskich do poszczególnych utworów. 

 

Wykonawca, po zakończeniu konkursu, przekaże Zamawiającemu: 

• Oryginały protokołów posiedzeń jury zawierające liczbę nadesłanych zgłoszeń, listę 

odrzuconych zgłoszeń, sposób i uzasadnienie wyboru laureatów; 

• Dokumentację fotograficzną z wyjazdów studyjnych; 

• Sprawozdania i listy obecności z wydarzeń podsumowujących konkurs 

Raporty końcowe z realizacji konkursu, wraz z załącznikami, zostaną przekazane Zamawiającemu 

w terminie do 15 dni roboczych po zakończeniu konkursu, nie później jednak niż do 30 listopada danego 

roku. 
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V. Organizacja dwóch dwudniowych wizyt studyjnych (co najmniej dwa pełne dni 

na miejscu) w miastach europejskich dla maks. 14 osób każda, jako formy nagród 

w konkursie „Moje miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” 

dla laureatów konkursu w roku 2022 

Wykonawca zorganizuje dwie wizyty studyjne w miastach europejskich będących laureatami konkursu 

Zielona Stolica Europy oraz Europejski Zielony Liść. Lista miast dostępna jest na stronach 

internetowych Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-

cities/ oraz https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/. Program wizyt 

studyjnych będzie zakładał spotkania z reprezentantami samorządów i ich jednostek podległych oraz 

nadzorowanych, a także reprezentantami przedsiębiorstw współpracujących z samorządem, 

odpowiedzialnymi za: 

• rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury – w tym retencja wody; 

• zrównoważony transport; 

• gospodarka w obiegu zamkniętym; 

• zrównoważone budownictwo. 

Wykonawca zapewni uczestnikom wizyt studyjnych możliwość odwiedzenia określonych powyżej 

instytucji, tj. samorządów i ich jednostek podległych i nadzorowanych, przedsiębiorstw 

współpracujących z samorządem. Wszelkie koszty związane z zaangażowaniem ekspertów po stronie 

państwa przyjmującego pokrywa Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za organizację 

merytoryczną i logistyczną wizyt studyjnych, jak i kontakt z przedstawicielami miast, do których odbędą 

się wizyty studyjne. Każda wizyta studyjna będzie miała co najmniej dwa tematy związane z konkursem, 

w tym jeden temat przewodni i jeden temat dodatkowy, z zakresów przedstawionych powyżej.  

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje ostateczny program wizyt studyjnych w oparciu 

o wstępną koncepcję konkursu „Moje miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”, oraz 

zapewni jego realizację w tym: koordynację wizyt, kontakt ze stroną gospodarzy, bezpośredni przelot 

do miejsca wizyty i z powrotem, transport na miejscu, zakwaterowanie (hotele minimum 3 gwiazdkowe, 

pokoje jednoosobowe z łazienką, śniadanie), zapewnienie diety dla uczestników (w wysokości zgodnej 

z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej), usługi pilota (odpowiedzialnego za realizację programu wizyty 

i sprawy logistyczno-organizacyjne w trakcie wizyty), usługi tłumacza (dysponującego znajomością 

języka polskiego, angielskiego i języka urzędowego kraju, w którym organizowana jest wizyta), 

ubezpieczenie dla uczestników wizyt studyjnych. Wykonawca zapewni odpowiedni pakiet ubezpieczeń 

dla uczestników wizyt studyjnych, który powinien zawierać: pokrycie kosztów leczenia, ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW). W każdej wizycie studyjnej weźmie udział maksymalnie 14 osób. 

Każda wizyta studyjna odbędzie się w tygodniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku (pełne 4 dni na 

miejscu). Wylot i powrót planowane są w godzinach popołudniowych. Zorganizowanie i zapewnienie 

przelotu wszystkich uczestników wizyt studyjnych z Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie do 

miasta, w którym rozpocznie się wizyta studyjna oraz przelotu powrotnego do Warszawy na ww. 

lotnisko. 


