REGULAMIN KONKURSU „FUNDUSZE MAJĄ MOC” - FACEBOOK
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki Konkursu, które
uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
2. Organizatorem Konkursu jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Departament Koordynacji
Programów Operacyjnych, Opole 45-075, ul. Krakowska 381 (zwany dalej
„Organizatorem”).
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal
społecznościowy Facebook.
4. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z
konkursem.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/OpolskiePIFE/ (zwanej
dalej „profilem Organizatora”).
6. Konkurs trwa od 14 sierpnia do 30 września 2018 r.
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
8. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap – zgłaszanie projektów do Konkursu – od 14 do 30 sierpnia 2018 r.
II etap – głosowanie na zgłoszone projekty w 3 kategoriach – od 5 do 30 września 2018 r.
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§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które
ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub
opiekunów prawnych.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w
serwisie/na portalu społecznościowym Facebook.com.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie.

Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014–2020 jest Zarząd Województwa Opolskiego. Na podstawie uregulowań
zawartych w regulaminie wewnętrznym UMWO przygotowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego
obowiązki IZ RPO WO 2014–2020 pełni komórka organizacyjna w ramach UMWO. Obecnie funkcję tę pełni
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych.

§ 3 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Ogłoszenie o Konkursie wraz ze zgłaszaniem projektów do Konkursu odbywać się
będzie w formie ogłoszenia konkursowego (post konkursowy) na portalu
społecznościowym Facebook na profilu Organizatora.
2. W celu zgłoszenia projektu do udziału w konkursie Uczestnik zamieszcza w formie
komentarza pod Postem konkursowym propozycję projektu (tytuł projektu, nazwa
beneficjent, nr projektu) i krótkie uzasadnienie.
3. W ramach konkursu zgłaszać można projekty z województwa opolskiego, które
otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i Programu INTERREG V-A RCz-PL.
4. Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone projekty, w ramach których została
podpisana umowa najpóźniej dzień przed rozpoczęciem konkursu tj. 13 sierpnia 2018 r.
5. Zgłoszenia nie spełniające wymagań wskazanych w pkt 2 zostaną odrzucone.
6. Termin zgłaszania projektów do konkursu: 14 – 26 sierpnia 2018 r.
§ 4 GŁOSOWANIE
1. Zgłoszone projekty zostaną przyporządkowane do 3 kategorii konkursowych:
społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń.
2. Projekty będą przyporządkowywane do kategorii na podstawie działania, w ramach
którego otrzymały dofinansowanie.
3. Przyporządkowanie działań do kategorii konkursowych stanowi załącznik nr do
regulaminu.
4. Na profilu Organizatora zamieszczone zostaną 3 posty do głosowania (1 post – jedna
kategoria), a w komentarzach zostaną umieszczone projekty, na które oddawać
będzie można głosy.
5. W celu oddania głosu, Głosujący klika przycisk „Lubię to” przy komentarzu z
projektem na który chce oddać swój głos.
6. Nie jest dozwolone w głosowaniu używanie innych przycisków tj. „Super”, „Ha Ha”,
„Wow”, „Przykro mi” i „Wrr”. Oddane w ten sposób głosy nie będą brane pod uwagę
przy rozstrzygnięciu konkursu.
7. Jeden Głosujący może oddać tylko jeden głos w ramach każdej kategorii.
8. Czas trwania głosowania: 31 sierpnia – 30 września 2018 r.
9. Głosy, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

§ 5 ZWYCIĘZCY, NAGRODA
1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni podczas konferencji
podsumowującej wdrażanie funduszy europejskich w województwie opolskim (zwanej
dalej „Konferencją”), która odbędzie się 16 października 2018 r. w Opolu.
2. Nagrodą w Konkursie jest wyróżnienie przekazane podczas Konferencji.

3. Wyróżnienia zostaną wręczone w trzech kategoriach: społeczeństwo, gospodarka,
przestrzeń.
4. Zwycięzcy zostaną pisemnie zaproszeni na Konferencję przez organizatora.

§ 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań
związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie
obowiązujących.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu
społecznościowego Facebook, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe,
zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami portalu Facebook
kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile na portalu Facebook
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony portalu Facebook.
§ 7 ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie naruszenia dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu.
2. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie wywołują skutków prawnych.
3. Pisemna zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie naruszenia.
4. Zgłoszenie naruszeń powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs
Facebook”
5. Zgłoszenia rozpatrywane będą w terminie 5 dni roboczych.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Nr 679/2016 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa
Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod adresem
email: iod@opolskie.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacja zadań związanych
z informacją i promocją Funduszy Europejskich w województwie opolskim.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz odbiorcy
działań informacyjnych i promocyjnych Funduszy Europejskich w województwie
opolskim.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres – wynikający z
przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i zakończenia
przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych: jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji działań
informacyjnych i promocyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2018 r. i obowiązuje do 16 października
2018 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu organizatora oraz na oficjalnej stronie
Organizatora: www.rpo.opolskie.pl.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w poście konkursowym oraz na stronie Organizatora:
www.rpo.opolskie.pl.
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Tabela 1. Podział działań RPO WO 2014-2020 i przyporządkowanie do kategorii konkursowych
Nr
OP 1
1.1
1.2
OP 2
2.1
2.1.1
2.1.2

Kategoria

Przedsiębiorczość

2.1.3
2.1.4
2.2

Przedsiębiorczość

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Nazwa
Innowacje w gospodarce
Innowacje w przedsiębiorstwach
Infrastruktura B + R
Konkurencyjna gospodarka
Nowe produkty i usługi w MSP
Nowe produkty i usługi
Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Nowe produkty i usługi w MSP na
obszarach przygranicznych
Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii
Społecznej
Przygotowanie terenów inwestycyjnych
na rzecz gospodarki
Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w
Aglomeracji Opolskiej
Przygotowanie terenów inwestycyjnych
na obszarach przygranicznych

2.3

Wzmocnienie otoczenia biznesu

2.4
OP 3
3.1

Współpraca gospodarcza i promocja
Gospodarka niskoemisyjna
Strategie niskoemisyjne
Startegie niskoemisyjne w miastach
subregionalnych
Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji
Opolskiej
Efektywność energetyczna
Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych
Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych Aglomeracji Opolskiej

3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2

Przestrzeń

3.2.3

Efektywność energetyczna w
mieszkalnictwie

3.3

Odnawialne źródła energii

3.4

Efektywność energetyczna w MSP

OP 4

OP 5
5.1

OCRG
UMWO -EFRR
OCRG
OCRG
OCRG
OCRG
UMWO - EFRR
ZIT - EFRR
UMWO - EFRR
UMWO OPERATOR
OCRG - EFRR
UMWO - EFRR
ZIT - EFRR
UMWO - EFRR
ZIT - EFRR
OCRG - EFRR INŻYNIERIA
FINANSOWA
OCRG - EFRR INŻYNIERIA
FINANSOWA
OCRG - EFRR INŻYNIERIA
FINANSOWA

Zapobieganie zagrożeniom

4.1
4.2

Instytucja

Przestrzeń

Mała retencja
System wczesnego reagowania i
ratownictwa

UMWO - EFRR
UMWO - EFRR

Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Ochrona różnorodności biologicznej
UMWO - EFRR
Przestrzeń
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Nr
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
OP 6
6.1
6.2
OP 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
OP 8
8.1
8.2
8.3
OP 9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.2
9.2.1
9.2.2
9.3

Kategoria

Nazwa

Instytucja

Poprawa gospodarowania odpadami
UMWO - EFRR
komunalnymi
Ochrona dziedzictwa kulturowego i
kultury
Dziedzictwo kulturowe i kultura
UMWO - EFRR
Dziedzictwo kulturowe i kultura na
UMWO - EFRR
obszarach przygranicznych
Dziedzictwo kulturowe i kultura w
OCRG - EFRR
Aglomeracji Opolskiej
Gospodarka wodno-ściekowa
UMWO - EFRR
Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
Infrastruktura drogowa
UMWO - EFRR
Przestrzeń
Nowoczesny transport kolejowy
UMWO - EFRR
Konkurencyjny rynek pracy
Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy realizowana
WUP - EFS
przez PUP
Aktywizacja zawodowa osób
WUP - EFS
pozostających bez pracy
Zakładanie działalności gospodarczej
WUP - EFS
Społeczeństwo
Wydłużanie aktywności zawodowej
UMWO - EFS
Szkolenia, doradztwo dla
przedsiębiorców i pracowników
UMWO przedsiębiorstw oraz adaptacyjność
OPERATOR
przedsiębiorstw
Godzenie życia prywatnego i
WUP - EFS
zawodowego
Integracja społeczna
Dostęp do wysokiej jakości usług
UMWO - EFS
zdrowotnych i społecznych
Społeczeństwo
Włączenie społeczne
UMWO - EFS
Wsparcie podmiotów ekonomii
WUP - EFS
społecznej
Wysoka jakość edukacji
Rozwój edukacji
Wsparcie kształcenia ogólnego
WUP - EFS
Wsparcie kształcenia ogólnego w
WUP - EFS
Aglomeracji Opolskiej
Wsparcie edukacji przedszkolnej
WUP - EFS
Wsparcie edukacji przedszkolnej w
WUP - EFS
Aglomeracji Opolskiej
Społeczeństwo
Programy pomocy stypendialnej
WUP - EFS
Rozwój kształcenia zawodowego
Wsparcie kształcenia zawodowego
WUP - EFS
Wsparcie kształcenia zawodowego w
ZIT - EFS
Aglomeracji Opolskiej
UMWO Wsparcie kształcenia ustawicznego
OPERATOR

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Fundusze Mają Moc” - Facebook
OP 10
10.1
Społeczeństwo
10.1.1
10.1.2
10.2

Przestrzeń

10.3
Społeczeństwo

10.4

Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Infrastruktura społeczna na rzecz
wyrównania nierówności w dostępie do
usług
Infrastruktura ochrony zdrowia w
zakresie profilaktyki zdrowotnej
mieszkańców regionu
Infrastruktura usług społecznych
Inwestycje wynikające z Lokalnych
Planów Rewitalizacji
E - usługi publiczne
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej

-

UMWO - EFRR
OCRG - EFRR
UMWO - EFRR
UMWO - EFRR
UMWO - EFRR

Tabela 2. Podział działań Interreg V-A Republika Czeska – Polska i przyporządkowanie do kategorii
konkursowych
Oś priorytetowa

Kategoria

OP 1

Społeczeństwo

OP 2

Przestrzeń

OP 3
OP 4

Społeczeństwo
Społeczeństwo

Nazwa
Wspólne zarządzanie ryzykiem
Rozwój potencjału przyrodniczego i
kulturowego na rzecz wspierania
zatrudnienia
Edukacja i kwalifikacje
Współpraca instytucji i społeczności

