
GOZPODARNE WYZWANIE
konkurs grantowy – edycja 2021 



INFORMACJE OGÓLNE



CELE KONKURSU

Ideą Konkursu „GOZpodarne wyzwanie” jest promocja 

idei gospodarki obiegu zamkniętego i wynikających z 

niej korzyści oraz wyróżnienie najlepszych autorskich 

pomysłów na promocję działań idei gospodarki obiegu 

zamkniętego realizowanych lokalnie. 

Celami konkursu jest:

• promocja gospodarki obiegu zamkniętego,

• zachęcenie do podejmowania aktywnych działań w 

zakresie gospodarki obiegu zamkniętego,

• kształtowanie postaw i świadomości w zakresie 

gospodarki obiegu zamkniętego,

• wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz gospodarki 

obiegu zamkniętego.



PODMIOTY WNIOSKUJĄCE

Konkurs skierowany jest do instytucji i organizacji 

posiadających siedzibę, zlokalizowanych lub realizujących 

działania na terenie minimum jednego z następujących 

powiatów:

bydgoski

kartuski

lubelski

oświęcimski

policki

poznański

pucki 

rzeszowski

suwalski

wejherowski 

wrocławski

wschowski 

oraz miast na prawach powiatów:

Bydgoszcz

Gdynia

Poznań

Rzeszów

Siemianowice 

Śląskie 

Sosnowiec

Suwałki

Szczecin

Warszawa 

Wrocław



PODMIOTY WNIOSKUJĄCE

W konkursie mogą brać udział następujące podmioty:

1) organizacje pozarządowych w rozumieniu Ustawy 

dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie      (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057

2) z późn. zm.); w szczególności fundacje 

i stowarzyszenia;

3) samorządowe jednostki organizacyjne typu świetlice 

środowiskowe, biblioteki, lokalne kluby, stołówki, 

domy pomocy; 

4) podmioty w rozumieniu art. 2  Ustawy z dnia 

5) 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.); 

6) inne podmioty, których działalność służy realizacji 

celów niegospodarczych oraz społecznie 

użytecznych i zgodnych z celem konkursu.



KWOTA DOFINANSOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą można 

wnioskować, wynosi 5.000 złotych.

Nagrody zostaną wypłacone w dwóch transzach:

→ I transza: 80% wysokości grantu na realizację 

projektu po podpisaniu umowy na realizację 

projektu, 

→ II transza: 20% wysokości grantu po zakończeniu 

projektu i dostarczeniu do Organizatora raportu 

merytorycznego i finansowego.  

Z nagrody można pokryć jedynie realne, uzasadnione 

w opisie projektu koszty, czyli takie, które będą 

bezpośrednio wynikały z opisu zaplanowanych 

do realizacji działań. Nie ma jednak żadnych limitów na 

pokrycie kosztów wynagrodzenia, zakupu sprzętu czy 

materiałów.



WAŻNE DATY

Terminarz konkursu prezentuje się następująco:

• od 1 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r. do godziny 

23:59 – nabór zgłoszeń konkursowych,

• do dnia 30 sierpnia 2021 r. włącznie – ogłoszenie 

wyników konkursu,

• do dnia 30 października 2021 r. włącznie  – realizacja 

zwycięskich projektów,

• do 15 listopada 2021 r. włącznie – nadsyłanie 

sprawozdań.



JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE?

Zgłoszenia konkursowego można dokonać 

poprzez przesłanie wypełnionego formularza 

wniosku o dofinansowanie na adres  

konkursGOZ@stenarecycling.com do dnia 

20 lipca 2021 roku do godziny 23:59. 

WAŻNE! 

Wniosek należy przesłać w formie pliku 

zamkniętego (uniemożliwiającego wprowadzania 

zmian) – dopuszczalne formaty to pdf., png., jpg.

mailto:konkursGOZ@stenarecycling.com


PROCEDURA WYBORU 

LAUREATÓW (1 Z 3)

Ocena wniosków o dofinansowanie zostanie 

przeprowadzona trzyetapowo.

Wszystkie nadesłane projekty zostaną w pierwszej 

kolejności zweryfikowane przez Organizatora Konkursu 

pod względem formalnym, zgodnie z poniższymi 

kryteriami: 

• pomysł jest zgodny z celami konkursu, 

• harmonogram działań wpisuje się w terminarz 

konkursu, 

• budżet mieści się w maksymalnej kwocie 

dofinansowania, 

• uczestnik jest podmiotem uprawnionym do złożenia 

zgłoszenia konkursowego.



Projekty, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, 

zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Jury 

zgodnie z poniższymi kryteriami:

• poprawność merytoryczna i powiązanie z tematyką 

konkursu  (0-15 pkt),

• zasięg projektu, w tym liczba osób zaangażowanych 

bezpośrednio w działania projektowe (0-7 pkt),

• spodziewane efekty ekologiczne oraz kształtujące 

świadomość  i właściwe postawy (0-10 pkt),

• planowana promocja projektu (0-7 pkt),

• kosztorys – poprawność rachunkowa i zgodność 

planowanych wydatków z zaplanowanymi 

działaniami (0-5 pkt),

• ocena wartości merytoryczno - społecznej projektu 

(0-15 pkt).

PROCEDURA WYBORU 

LAUREATÓW (2 Z 3)



Spośród wszystkich ocenionych projektów Jury 

wybierze 40 projektów z największą liczbą punktów, 

spośród których wyłonionych zostanie maksymalnie 

20 Laureatów Konkursu. 

PROCEDURA WYBORU 

LAUREATÓW (3 Z 3)



KILKA SŁÓW O GOSPODARCE
OBIEGU ZAMKNIĘTEGO



Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) jest 

to „model produkcji i konsumpcji, który polega 

na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, 

naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących 

materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. 

W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów 

i oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. 

Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce 

i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać 

w gospodarce. Można je z powodzeniem 

wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób 

dodatkową wartość.”



GOSPODARKA

O OBIEGU

ZAMKNIĘTYM

KONSUMPCJA

NOWE MATERIAŁY/

ZASOBY

PRODUKCJA
RECYKLING /

PONOWNE 

WYKORZYSTANIE

ZASOBY PIERWOTNE ODPAD



HIERARCHIA SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA            

Z ODPADAMI

SKŁADOWANIE

ODZYSKIWANIE

ENERGII

BIO-

RECYKLING

RECYKLING

MATERIAŁOWY

PONOWNE 

WYKORZYSTANIE

OGRANICZENIE 

POWSTAWANIA 

ODPADÓW



HIERARCHIA SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA            

Z ODPADAMI

Jednym ze sposobów na wdrażanie w życie idei 

GOZ jest świadoma zmiana postawy i wyrobienie 

nawyków opartych na zasadach gospodarowania 

odpadami i hierarchii sposobów postępowania 

z nimi. 

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami -

zawarta w unijnej dyrektywie 2008/98/WE - brzmi 

skomplikowanie, jednak w rzeczywistości stanowi 

drogowskaz pokazujący, jakich zmian należy 

dokonać, by codzienne czynności prowadziły nas 

do życia w zgodzie z ideą zrównoważonego 

rozwoju. 

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 
ODPADÓW

PRZYGOTOWANIE DO 
PONOWNEGO UŻYCIA

RECYKLING

INNE METODY ODZYSKU

UNIESZKODLIWIENIE



HIERARCHIA SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA            

Z ODPADAMI

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW – wybór produktów wysokiej

jakości oraz możliwość ich przetworzenia i ponownego wykorzystania w

przyszłości to pierwszy z kroków mający na celu zmniejszenie ilości

wytwarzanych odpadów.

PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA – dzięki naprawie produktów,

możliwe jest ponowne ich wykorzystanie.
PRZYGOTOWANIE 
DO PONOWNEGO 

UŻYCIA

ZAPOBIEGANIE 
POWSTAWANIU 

ODPADÓW



RECYKLING – powtórne wykorzystanie materiałów pozwala ograniczyć

eksploatację surowców naturalnych oraz emisję dwutlenku węgla.

INNE METODY ODZYSKU – do innych, niż recykling, sposobów odzysku

zaliczyć można m.in. wykorzystanie odpadów jako surowca paliw lub innego

środka wytwarzania energii. Wiele odpadów może posłużyć do uzyskania

energii elektrycznej, cieplnej bądź zasilania niektórych procesów

przemysłowych.

UNIESZKODLIWIENIE – unieszkodliwienie może zostać przeprowadzone

różnymi metodami, do których należą m.in. składowanie, przekształcenia

termiczne, czy obróbka fizykochemiczna.

.

RECYKLING

INNE METODY 
ODZYSKU

UNIESZKODLIWIENIE



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ (1 Z 2)

RAPORT – Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski

(Ministerstwo Klimatu i Środowiska): https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-

ekologicznej

RAPORT – „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego” (Forum Odpowiedzialnego

Biznesu):

https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-z-badania-konsumenci-a-gospodarka-obiegu-

zamknietego/

E-BOOK – „Liderzy GOZ w Polsce” (Stena Recycling):

https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award/ebook-scea/

MATERIAŁY INFORMACYJNO-EDUKACYJNE – Jednolity System Segregacji Odpadów

(Ministerstwo Środowiska): https://naszesmieci.mos.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-ekologicznej
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-z-badania-konsumenci-a-gospodarka-obiegu-zamknietego/
https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award/ebook-scea/
https://naszesmieci.mos.gov.pl/


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ (2 Z 2)

MATERIAŁY INFORMACYJNO-EDUKACYJNE – Gospodarka o obiegu zamkniętym: definicja,

znaczenie i korzyści (Parlament Europejski):

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603

MATERIAŁY INFORMACYJNO-EDUKACYJNE – Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

(Deloitte):

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/sustainability-

insights/czym-jest-gospodarka-o-obiegu-zamknietym.html

PORTAL „GOZ w praktyce”: www.gozwpraktyce.pl

PORTAL „Polish Circular Hotspot”: http://www.circularhotspot.pl/

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/sustainability-insights/czym-jest-gospodarka-o-obiegu-zamknietym.html
http://www.gozwpraktyce.pl/
http://www.circularhotspot.pl/


JAK NAPISAĆ DOBRY PROJEKT?



JAK NAPISAĆ 

DOBRY PROJEKT?

1. Zastanów się, jakie działania wpisane w ideę gospodarki 

obiegu zamkniętego chcesz podjąć i jak zaangażować w 

nie otoczenie?

2. Przeanalizuj wymogi formalne Konkursu – przeczytaj 

uważnie Regulamin oraz wszystkie dokumenty, które 

dostępne są na stronie: 

https://www.stenarecycling.pl/konkursgoz/.

3. Sprawdź, czy zaplanowane działania są realne do 

zrealizowania zgodnie z harmonogramem konkursu?

4. Pomyśl, czy jest ktoś, z kim możesz nawiązać 

współpracę? Czy posiadasz zespół, który pomoże Ci 

zrealizować wszystkie działania?

5. Zaplanuj budżet w sposób racjonalny i gospodarny. 

Pamiętaj, że każda pozycja w kosztorysie musi wynikać z 

zaplanowanych do realizacji działań w projekcie.

https://www.stenarecycling.pl/konkursgoz/


INSPIRACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI 

OBIEGU ZAMKNIĘTEGO



J AD Ł O D Z I E L N I E W Y M I E N I AL N I A WAR S Z TAT Y N AP R AW C Z E

Z E R O  WAS T E U P C Y K L I N G P C H L I  TAR G

R E PAI R C AF E Z AS AD A 5 R O D P O W I E D Z I AL N Y K O N S U M E N T

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

D R U G I E  Ż Y C I E W O S K O W I J K A R E C Y K L O M AT

E C O - D E S I GN N I E M AR N O WAN I E  Ż Y W N O Ś C I R - P E T

K O M P OS TOWAN I E L E S S  WAS T E



INSPIRACJE

RZECZYZMIANA – WOŁOMIN

Gmina Wołomin realizuje wiele działań dla zwiększania 

świadomości ekologicznej swoich mieszkańców. 

Angażuje się w kampanie ogólnopolskie (jak Koalicja 

5 Frakcji) oraz prowadzi własne inicjatywy edukacyjne.  

Realizowany od lat program pod nazwą „Czysty 

Wołomin” łączy w sobie działania skierowane do każdej 

grupy wiekowej – od najmłodszych po najstarszych.

Jedną z akcji podjętych przez władze samorządowe 

jest „Rzeczyzmiana” – punkt wymiany ubrań, naczyń, 

zabawek, książek dla dzieci oraz innych przedmiotów. 

RZECZYZMIANA: https://wolomin.org/czas-na-

rzeczyzmiane/

CZYSTY WOŁOMIN: https://wolomin.org/czysty-

wolomin/

KOALICJA 5FRAKCJI: https://5frakcji.pl/

https://wolomin.org/czas-na-rzeczyzmiane/
https://wolomin.org/czysty-wolomin/
https://5frakcji.pl/


INDYGOWA MĘSKA SZOPA – SŁUPSK

Męska Szopa (ang. „Men’s shed”) to inicjatywa, która 

zrodziła się w Australii, gdzie szybko odniosła ogromny 

sukces. To miejsca, w których majsterkowicze 

z najbliższej okolicy mogą bezpłatnie korzystać z w pełni 

wyposażonego warsztatu, majsterkować i realizować 

wspólne projekty.

„Rzeczy się naprawia, a nie wyrzuca” – to jedna z idei, 

która przyświeca założycielom Indygowej Męskiej Szopy. 

Jej działalność została zainaugurowana w lutym 2017 

roku przez Fundację Indygo i od tego czasu miejsce 

cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. 

MĘSKA SZOPA W SŁUPSKU: 

https://www.facebook.com/Męska-Szopa-w-Słupsku-

271562269943208/

MEN’S SHED ASSOCIATION UK: 

https://menssheds.org.uk/

INSPIRACJE

https://www.facebook.com/Męska-Szopa-w-Słupsku-271562269943208/
https://menssheds.org.uk/


FUNDACJA KRAKOFFSKA36 – OPOLE

Fundacja KrakOFFska36 prężnie działa na terenie Opola, 

gdzie organizuje wymianki ubrań i innych przedmiotów, 

które zyskują „drugie życie”. W sezonie rowerowym 

prowadzi warsztaty naprawcze, a także zachęca 

mieszkańców do wdrażania w życie idei zero waste poprzez 

organizację dla nich spotkań DYI w oparciu o upcykling. 

Bliskie są jej także działania związane niemarnowaniem 

żywności (współpraca w ramach inicjatywy JEDZENIE 

ZAMIAST BOMB) oraz znajdywaniem domów dla 

niechcianych roślin (SCHRONISKO DLA ROŚLIN).  

FUNDACJA KRAKOFFSKA 36: 

https://www.facebook.com/krakoffska36

JEDZENIE ZAMIAST BOMB: https://www.facebook.com/Jedzenie-

Zamiast-Bomb-OPOLE-734268783250475

SCHRONISKO DLA ROŚLIN: 

https://www.facebook.com/schroniskodlaroslin/

INSPIRACJE

https://www.facebook.com/krakoffska36
https://www.facebook.com/Jedzenie-Zamiast-Bomb-OPOLE-734268783250475
https://www.facebook.com/schroniskodlaroslin/


WYPRZEDAŻ GARAŻOWA

Wyprzedaż garażowa to nie tylko możliwość pozbycia się 

zbędnych, zalegających w szafach, garażach czy piwnicach 

rzeczy, ale także doskonała przestrzeń do spotkań i rozmów. 

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA – WARSZAWA: 

https://www.facebook.com/WyprzedazGarazowa

ZACHĘCAMY DO SZUKANIA INSPIRACJI RÓWNIEŻ NA 

BLOGACH I STRONACH INTERNETOWYCH O TEMATYCE 

WPISUJĄCEJ SIĘ W GOSPODARKĘ OBIEGU 

ZAMKNIĘTEGO. OTO KILKA Z NICH:

https://www.nanowosmieci.pl/

http://www.ograniczamsie.com/

https://vademecumzerowaste.wordpress.com/home/

http://oddamodpady.pl/

INSPIRACJE

https://www.facebook.com/WyprzedazGarazowa
https://www.nanowosmieci.pl/
http://www.ograniczamsie.com/
https://vademecumzerowaste.wordpress.com/home/
http://oddamodpady.pl/


GOZPODARNE 

WYZWANIE

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!

e-mail: konkursGOZ@stenarecycling.com

telefon: 794 169 207 

(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00)

mailto:konkursGOZ@stenarecycling.com


GOZPODARNE 

WYZWANIE

Organizator konkursu grantowego:

Stena Recycling Sp. z o.o.

www.stenarecycling.pl

Partner wspierający:

Fundacja „Za górami, za lasami”

www.zagoramizalasami.org

http://www.stenarecycling.pl/
http://www.zagoramizalasami.org/


ORGANIZATOR KONKURSU: 

STENA RECYCLING

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami

oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Przetwarza wszystkie rodzaje

odpadów w ramach kilku obszarów biznesowych: metali żelaznych i nieżelaznych, papieru i
plastiku, elektroniki oraz odpadów niebezpiecznych i innych.

Celem działań Stena Recycling jest podniesienie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości

odpadów zmieszanych. We wszystkich działaniach firma kieruje się filozofią CARE – dbałości o

Klientów, Pracowników, Biznes i Zasoby oraz Środowisko i Społeczeństwo. W Polsce Stena

Recycling jest obecna od 20 lat. Współpracując z ponad 2000 przedsiębiorstw, przetwarza łącznie
ponad 700 tys. ton odpadów w ciągu roku.



IT STARTS HERE.


