
 
 
 
 

REGULAMIN  UDZIAŁU 

                 w projekcie tworzenia terenów zielonych 
                       wraz z mieszkańcami Nowej Huty pn. „ Ogrody Nowej Huty „ 

 
  

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Nowej Huty, członków spółdzielni oraz wspólnot 
mieszkaniowych, lokatorów bloków i kamienic wielorodzinnych oraz inne grupy społeczne z terenu Nowej 
Huty, które chcą zagospodarować teren zielony wokół swojego miejsca zamieszkania, zwane w dalszej części 
Regulaminu Grupą Społeczną o liczebności nie mniejszej niż  7 osób.  

 
II. Warunki uczestnictwa: 
1. W Projekcie może uczestniczyć  Grupa Społeczna, która zamierza zagospodarować teren zielony 

lub poprawić jego stan wokół swojego miejsca zamieszkania.   
2. Chęć udziału w Projekcie winna być  zgłoszona na formularzu / Deklaracja przystąpienia do 

projektu / po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem udziału - do dnia 15 lipca 2019 r.  
3. Zgłoszenie należy przesłać na adres:  

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida 

os. Górali 5 

31-959 Kraków 

lub adres e-mail:  ogrodynh@gmail.com 
4. Wybór Grupy Społecznej oraz zgłoszonego terenu do zagospodarowania w projekcie odbędzie 

się na zasadach konkursu. 
 

III. Wymagane dokumenty przy przystępowaniu Grupy Społecznej do Projektu  
 

1. Wypełniona Deklaracja przystąpienia do projektu / nie mniej niż 7 osób / 
2. Pisemna zgoda administratora terenu na stworzenie ogrodu 
3. Dokumentacja kartograficzna i geodezyjna niezbędna do powstania ogrodu / po wygraniu 

konkursu /  
 
 
 
 
 
 

 
I. Podstawowe cele: 

 
1. Poprawa stanu zieleni  
Stopniowa poprawa stanu zieleni Nowej Huty poprzez renowację zaniedbanych terenów,a także 
tworzenie nowych przy współudziale mieszkańców  
2. Integracja społeczności lokalnej  
Wspólne działania na rzecz zieleni mogą stanowić fundament do integracji społeczności 
lokalnych, przyczynić się do zmniejszenia tak powszechnego dzisiaj zjawiska społecznego, jakimi 
są wyizolowanie i anonimowość. 
3. Poprawa jakości życia  
Większa dbałość o otoczenie, to wyższa jakość przestrzeni społecznej, a co za tym idzie, lepsza 
jakość życia oraz wzrost subiektywnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu ich 
zamieszkania.   
4. Identyfikacja z miejscem zamieszkania, 
Tworzenie bezpiecznych i ogólnodostępnych terenów zielonych  

 



 
IV. Konkurs 

 
1. Komisja konkursowa 

 
Wyboru  Grupy Społecznej  dokona powołana komisja  składająca się z:  

a. jednego przedstawiciela Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida 
b. jednego przedstawiciela wskazanego przez ArcelorMittal Poland S.A. 
c. jednego  przedstawiciela każdej z pięciu Rad Dzielnic Nowej Huty 

 
2. Kryteria konkursowe: 

 
Kryteria oceniające Grupę Społeczną: 
 

a. Liczba osób deklarujących aktywny udział w Projekcie / nie mniej niż 7 osób / 
b. Deklarowana kwota wkładu własnego na zakup części roślin, które zostaną posadzone  

w ogrodzie  
c. Spełnienie warunków formalnych, tj. złożenie wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych 

do udziału w Projekcie  
d. Uzasadnienie potrzeby powstania ogrodu 
e. Zapewnienie o opiece nad powstałym ogrodem w kolejnych latach  

 
Kryteria oceny zgłoszonego terenu: 
 

a. Dostępność dla szerszego grona mieszkańców  
b. Bezpieczna lokalizacja ogrodu 
c. Wielkość terenu deklarowanego do zagospodarowania  

 
3. Koordynatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji  

o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora 
oraz w mediach i internecie. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu będzie on ponownie 
ogłoszony  w terminie późniejszym. 

 
 

V. Zadania stron realizatorów Projektu 
 

1. Zadania Grupy Społecznej   
 

a. Wytypowanie reprezentanta  do kontaktu z koordynatorem na czas realizacji Projektu 
b. Przygotowanie dokumentacji kartograficznej i geodezyjnej niezbędnej do powstania ogrodu 
c. Pozyskanie zgody administratora terenu na realizację ogrodu  
d. Zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiału roślinnego zgodnie z ustaleniami 

zawartymi podczas powstawania projektu ogrodu  
e. Organizacja spotkań konsultacyjnych 
f. Realizacja zadań na poszczególnych etapach prac związanych z realizacją Projektu 
g. Zapewnienie dostępu do wody w trakcie realizacji ogrodu 
h. Kontynuacja opieki nad powstałych ogrodem po zakończeniu Projektu 

 
2. Zadania koordynatora Projektu 

 
a. Organizacja kampanii informacyjno – reklamowej 
b. Organizacja  konkursu oraz wyłonienie zwycięzców 
c. Udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących wyglądu i funkcji powstającego ogrodu 

 
 
 



 
 
 

d. Wykonanie projektu zieleni wraz z planem pielęgnacji zgodnie z wytycznymi opracowanymi  
w trakcie spotkań konsultacyjnych   

e. Wykonanie prac przygotowawczych do realizacji ogrodu  
f. Wykonanie dokumentacji opisowej Projektu  
g. Stworzenie strony internetowej wraz z jej bieżącą aktualizacją 
 

3. Postanowienia końcowe regulaminu 
 

a. Grupa Społeczna przystępując do Projektu zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym 
Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

b. Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie jest równoznaczne ze zgodą na publikację 
 i wykorzystywanie przez koordynatora Projektu danych osobowych uczestników oraz ich 
wizerunku dla celów informacyjnych i promocyjnych związanych z przebiegiem Projektu 

c. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku 
wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Projektu 


