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„LOKALNI HEROSI 100 INICJATYW PRZEDSIĘBIORCÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

KONKURS GRANTOWY 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

 

 

1. O Konkursie grantowym „Lokalni herosi - 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepod-
ległości” 

Konkurs grantowy „Lokalni herosi - 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie 
niepodległości”(dalej: Konkurs) organizowany jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. 
Wiśniowa 11, 62-052, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 
0000213765,  NIP:779-19-06-082,  REGON: 631008941 (dalej: EC) realizowanym we współpracy z 
Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie (00-277), 
Plac Zamkowy 10 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem 0000324413, NIP: 701-01-70-150, Regon: 141754758 (dalej: Stocznia) i agencją 
marketingową Brave Hearts sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Batorego 14 lok 54, 02-592, 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000573569, NIP: 701-04-84-
948,  REGON:  361517002 (dalej: BH) jako podmiotami wspierającymi konkurs. Konkurs jest 
ogłaszany  z okazji 100-lecia niepodległości Polski i w swoim założeniu ma wspierać rozwój 
społeczności lokalnych oraz mieszkańców chcących działać na rzecz swojego najbliższego 
otoczenia. 
 

2. Ogólne założenia Konkursu i definicje 

2.1. Organizatorem Konkursu jest EC. 

2.2. Celem Konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw dotyczących ekologii, kultury, sportu, 
przestrzeni wspólnej, pomocy. Poszczególne obszary tematyczne dla potrzeb niniejszego 
Konkursu definiujemy następująco: 

2.2.1. Ekologia – działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, bądź działania uświa-
damiające i edukacyjne współzależności między działalnością człowieka a otaczającym 
go środowiskiem (w skali mikro i makro); 

2.2.2. Kultura – działania na rzecz uczestnictwa społeczności lokalnych w szeroko pojmowanej 
kulturze, także poprzez jej tworzenie i współtworzenie; 

2.2.3. Sport – czynny udział w imprezach sportowych adresowanych do społeczności lokalnych 
i/lub ich organizację;  

2.2.4. Przestrzeń wspólna – działania na rzecz stworzenia bądź ulepszenia przestrzeni 
wspólnych dla społeczności lokalnych, które to przestrzenie powinny służyć poprawie 
jakości życia mieszkańców lub wzmacnianiu więzi lokalnych; 

2.2.5. Pomoc – działania na rzecz grup i osób marginalizowanych i defaworyzowanych; 

2.3. Inicjatywa – autorski pomysł, koncepcja członków organizacji składającej Wniosek. Powinna 
obejmować koncepcję przeprowadzenia konkretnych działań dotyczących wybranego 
obszaru tematycznego, których realizacja polepszy jakość życia lokalnych społeczności 
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mieszkających w Polsce. W ramach inicjatyw nie mogą być realizowane działania, polegające 
na udzielaniu dalszych dotacji, subdotacji, ani na realizowaniu jakichkolwiek form i 
elementów regrantingu. 

2.4. Uczestnik – uczestnikiem konkursu jest podmiot określony w pkt 3. 

2.5. Laureat – Uczestnik konkursu, któremu zostanie przyznany Grant zgodnie z zasadami 
wskazanymi w pkt 10 poniżej.  

2.6. Grant – kwota dofinansowania przekazana na realizację inicjatyw, które zostały wybrane na 
etapie głosowania. Wysokość grantu zależy od otrzymanej przez Uczestnika liczby głosów.  

2.7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, 
jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność ́
prawną, wspólnik spółki cywilnej wykonujący działalność ́gospodarczą we własnym imieniu i 
na własny rachunek – właściciel lub współwłaściciel małoformatowych sklepów detalicznych 
(sklepy niezależne oraz sklepy w sieciach franczyzowych należących do Grupy Eurocash w tym 
w szczególności: ABC, Delikatesy Centrum, EuroSklep, Gama, Groszek, Lewiatan Kujawy, 
Lewiatan Opole, Lewiatan Orbita, Lewiatan Podkarpacie, Lewiatan Podlasie, Lewiatan Północ, 
Lewiatan Śląsk, Lewiatan Wielkopolska, Lewiatan Zachód, Koliber oraz podmioty prowadzące 
ABC na kołach), który w terminie od 01.03.2017 r. do 22.07.2018 r. przynajmniej raz dokonał 
zakupów w jednej z jednostek biznesowych Eurocash S.A. oraz spełnia warunki wymienione w 
pkt 3 Regulaminu 

2.8. Partner – przedsiębiorca opisany w pkt 2.7 regulaminu, składający wspólnie z Uczestnikiem 
Konkursu Wniosek 

2.9. Wniosek – dokument zawierający informacje o Uczestniku, opis Inicjatywy, jej budżet i 
odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i Partnera oraz 
odpowiednie załączniki, o których mowa w pkt 7 Regulaminu, złożony przy użyciu generatora 
wniosków dostępnego na stronie https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/wniosek/#/step1  

 

3. Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie (Uczestnicy Konkursu): 

3.1. organizacje pozarządowe wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, w rozumieniu art. 3 pkt 
2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kluby 
sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego, spółdzielnie socjalne wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego; przy czym celem statutowym ww. organizacji musi być 
przynajmniej jeden z następujących: działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o 
CIT, działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, działalność w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz 
budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz 
kultu religijnego; 

3.2. instytucje publiczne (t.j. przedszkola publiczna, szkoły publiczne, instytucje kultury, biblioteki 
publiczne, ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka), 

3.3. Z możliwości przystąpienia do Konkursu grantowego wykluczone są podmioty, o których 
mowa w pkt. 3.1., jeżeli: 

3.3.1. znajdują się w upadłości, likwidacji, posiadają kuratora lub zarząd komisaryczny, albo 
podlegają innym analogicznym procedurom prawnym; 

https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/wniosek/#/step1
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3.3.2. zostały utworzone przez partie polityczne lub Skarb Państwa; 

3.3.3. mają w składzie swoich organów statutowych osoby będące jednocześnie członkami 
organów lub osobami zatrudnionymi w Stoczni, BH lub Eurocash S.A., a także ich 
małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku 
przysposobienia lub stałym pożyciu, rodzice małżonków lub osób pozostających w 
stałym pożyciu. 

 

4. Podmioty wyłączone z udziału w Konkursie: 

4.1. Partie polityczne i komitety wyborcze, 

4.2. Kościoły i organizacje wyznaniowe. 

 

5. Partnerzy w inicjatywach i wymagania merytoryczne  

5.1. Uczestnik określony w pkt 3 Regulaminu składając Wniosek w Konkursie musi współdziałać z 
Partnerem będącym Przedsiębiorcą. Udział Partnera w inicjatywie musi być potwierdzony 
deklaracją partnerską załączaną do wniosku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

5.2. Partnerami nie mogą być najemcy sklepów wymienionych w pkt 2.7 Regulaminu oraz 
podmioty zrzeszone w sieciach konkurencyjnych wobec Grupy Eurocash.  

5.3. Udział partnerów innych niż Przedsiębiorcy jest fakultatywny, z tym zastrzeżeniem że 
pozostałymi partnerami w inicjatywie mogą być organizacje pozarządowe, instytucje 
publiczne, szkoły, uczelnie i wszelkie inne podmioty posiadające osobowość prawną, 
wykonujące działalność społecznie użyteczną, których udział jest merytorycznie uzasadniony.  

5.4. Zgłaszane Inicjatywy powinny mieć charakter lokalny i w znaczący sposób przyczyniać się do 
poprawy życia lokalnej społeczności.  

5.5. O granty nie mogą starać się Inicjatywy o charakterze politycznym, religijnym, świato-
poglądowym, naruszające dobra i godność innych ludzi, niezgodne z zasadami życia spo-
łecznego, obraźliwe lub wykluczające pewne grupy społeczne oraz promujące nienawiść  
i nierówność społeczną. 

5.6. Z uwagi na fakt, że celem Konkursu jest wsparcie Inicjatyw o charakterze publicznym, 
otwartym i ogólnodostępnym, wykluczone jest zgłaszanie inicjatyw, których choćby pośred-
nim celem jest osiągnięcie zysków przez Uczestników Konkursu lub jakikolwiek inny podmiot.  

5.7. Wniosek powinien zawierać ramowy program planowanych działań, a także wskazywać 
kompetencje osób je przeprowadzających.  

5.8. W przypadku Inicjatyw o wartości powyżej 10 tys. zł., które zakładają inwestycje w środki 
trwałe wymagane jest określenie sposobu zapewnienia trwałości tych inwestycji w następnych 
latach po zakończeniu konkursu. 

 

6. Harmonogram Konkursu 

6.1. Konkurs odbywa się w trzech etapach:  
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6.1.1. pierwszy etap – nabór i preselekcja wniosków - od 15 maja 2018 r. do 22 lipca 2018 r.  
do godz. 16:00; 

6.1.2. drugi etap – głosowanie internetowe - od 15 sierpnia 2018 r. od godz. 16.00 do 14 
października 2018 r. do godz. 16:00 

6.1.3. trzeci etap – ogłoszenie wyników w terminie od 15 października 2018 r. do 9 listopada 
2018 r. 

6.2. Ogłoszenie wyników preselekcji nastąpi do 15 sierpnia 2018 r. poprzez udostępnienie listy 
inicjatyw na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl. 

6.3. Terminy realizacji inicjatyw:  

6.3.1. rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 grudnia 2018 r.  

6.3.2. zakończenie nie później niż 31 sierpnia 2019 r.  

6.4. Złożenie sprawozdania z realizacji inicjatyw będzie wymagane w ciągu 30 dni od zakończenia 
realizacji inicjatywy. 

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia etapu I (zbierania wniosków), 
o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony 
www.herosiprzedsiebiorczosci.pl , podając jednocześnie nowe terminy. 

 

7. Sposób składania wniosków i wymagane załączniki 

7.1. Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim w internetowym generatorze wniosków   
dostępnym na stronie: www.herosiprzedsiebiorczosci.pl  i zarejestrować wniosek (zgodnie z 
instrukcjami zamieszczonymi w generatorze) przed upływem terminu składania wniosków.  

7.2. Formularz wniosku składa się z opisu organizacji wnioskującej (Uczestnika Konkursu), danych 
Przedsiębiorcy oraz zasobniku plików, w których należy umieścić wcześniej wypełniony opis 
inicjatywy (w formacie PDF), kosztorys (w formacie MS Excel) oraz inne wymagane dokumenty 
(w tym deklaracje partnerskie). Opis inicjatywy i kosztorys należy wypełnić na szablonach 
gotowych do pobrania ze strony www.herosiprzedsiebiorczosci.pl. 

7.3. Wnioski złożone w innej formie niż poprzez właściwy formularz w generatorze wniosków 
www.herosiprzedsiebiorczosci.pl nie będą rozpatrywane. 

7.4. O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data końcowej rejestracji wniosku w generatorze, 
określona w pkt. 6.1.1. 

7.5. Do wniosku należy dołączyć: 

7.5.1. link do statutu Uczestnika (lub aktu równorzędnego),  

7.5.2. skan zaświadczenia o wpisaniu Uczestnika do ewidencji starosty właściwego ze względu 
na siedzibę organizacji (w przypadku podmiotów, które NIE posiadają rejestracji w KRS) 

7.5.3. link do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Uczestnika, 

7.5.4. link do ostatniego rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Uczestnika 
(jeśli raportuje on swoją działalność). 

7.6. Jeśli dokumenty wymienione w pkt. 7.5. nie są publikowane on-line (co jest preferowanym 
rozwiązaniem), należy je dodać jako załączniki elektroniczne w generatorze wniosków.  

http://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/
http://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/
http://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/
http://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/
http://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/
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7.7. W przypadku podmiotów wymienionych w pkt. 3.2 Regulaminu, wymaganym załącznikiem do 
wniosku jest skan dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub 
stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do reprezentowania go w zakresie 
umożliwiającym: przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie 
inicjatywy, a także skan dokumentu potwierdzającego nr REGON;  

7.8. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest deklaracja partnerska od Partnera, którym jest 
przedsiębiorca zdefiniowany w pkt 2.7, umieszczona w stosownym zasobniku plików w 
generatorze wniosków. Deklarację należy załączyć w postaci skanu (plik PDF) do 
odpowiedniego zasobnika w generatorze wniosków. 

7.9. W przypadku kiedy Uczestnik Konkursu zarejestruje w generatorze kilka wersji Wniosku, do 
oceny zostanie automatycznie przekazana najpóźniej zarejestrowana wersja. Pozostałe wersje 
wniosku zostaną usunięte z generatora wniosków. 

7.10. Jeden Przedsiębiorca może być Partnerem tylko dla 1 Wniosku w Konkursie. 

7.11. Wnioski można składać w jednej z trzech kategorii finansowych:  

7.11.1. do 10 000 PLN (słownie: do dziesięciu tysięcy złotych); 

7.11.2. od 10 001 PLN (słownie: od dziesięciu tysięcy jednego złotego) do 50 000 PLN (słownie: 
do pięćdziesięciu tysięcy złotych); 

7.11.3. od 50 001 PLN (słownie: od pięćdziesięciu tysięcy jednego złotego) do 100 000 PLN 
(słownie: do stu tysięcy złotych). 

 

8. Warunki finansowe 

8.1. Koszty powinny być realistyczne, uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją inicjatywy. 

8.2. Koszty administracji i zarządzania, wnioskowane w ramach grantu, nie mogą stanowić więcej 
niż 15% wnioskowanej kwoty. 

8.3. Laureat nie może zlecać innym podmiotom wykonania całości inicjatywy ani zarządzania 
realizacją inicjatywy.  

 

9. Laureaci Konkursu i Granty 

9.1. Grantem w Konkursie jest kwota pieniężna o wartości odpowiadającej łącznej wartości brutto 
Inicjatywy zawartej w kosztorysie. 

9.2. Granty otrzymują Uczestnicy Konkursu, których inicjatywy otrzymały najwięcej głosów w 
głosowaniu internetowym. 

9.3. Granty będą przyznawane w trzech kategoriach finansowych: 

9.3.1. do 10 000 PLN (słownie: do dziesięciu tysięcy  złotych); 

9.3.2. od 10 001 PLN (słownie: od dziesięciu tysięcy jednego złotego) do 50 000 PLN (słownie: 
do pięćdziesięciu tysięcy złotych); 

9.3.3. od 50 001 PLN (słownie: od pięćdziesięciu  tysięcy jednego złotego) do 100 000 PLN 
(słownie: do stu tysięcy złotych). 

9.4. W rezultacie niniejszego Konkursu zostaną wyłonione zwycięskie Inicjatywy i zostanie 
rozdysponowana kwota 1 500 000 PLN. Planowane jest sfinansowanie maksymalnie 100 



 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  KONKURSU GRANTOWEGO str. 6 z 10 

Inicjatyw, w tym maksymalnie jednego grantu w kategorii do 100 000 PLN i maksymalnie 10 
grantów w kategorii do 50 000 PLN i maksymalnie 89 grantów w kategorii do 10 000 PLN.  

9.5. Głosowanie na inicjatywy zgłoszone do Konkursu odbywa się za pośrednictwem strony 
internetowej, pod adresem www.herosiprzedsiebiorczosci.pl. 

9.6. W sytuacji, kiedy na dwie lub więcej Inicjatyw zostanie oddana taka sama liczba głosów, 
zostanie zorganizowana pomiędzy nimi kolejna tura głosowania o czasie trwania 3 dni lub 
Organizator podejmie decyzję o przyznaniu dodatkowego grantu lub zostanie powołana 
specjalna komisja, która w oparciu o głosowanie tajne wyłoni Laureata. 

9.7. Z Laureatami Konkursu zostaną podpisane przez Stocznię odpowiednie umowy grantowe 
zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 14 Regulaminu. Załącznikami do umów będą złożone 
wnioski i kosztorysy.  

 

10. Przygotowanie budżetu 

10.1. Budżet należy sporządzić w PLN w pliku MS Excel według szablonu umieszczonego w formu-
larzu wniosku.  

10.2. W kosztorysie należy uwzględnić odrębnie koszty dotyczące każdego działania realizowanego 
w ramach inicjatywy. 

10.3. Osobny dział kosztów stanowią koszty administracji i zarządzania inicjatywą (np. koordynator, 
księgowość, koszty czynszu biura inicjatywy, telefony, Internet, opłaty za energię elektryczną 
itp.).  

10.4. Budżet powinien wyraźnie pokazywać sposób wyliczenia kosztów: np.: wyżywienie uczest-
ników szkolenia (20 osób x 3 dni x 50 zł/osobodzień = 3.000 zł). 

 

11. Ograniczenia finansowe 

11.1. W ramach Konkursu finansowane mogą być wyłącznie koszty niezbędne do zrealizowania 
inicjatywy.  

11.2. W ramach Konkursu nie będą finansowane: 

11.2.1. koszty poniesione przed i po terminie określonym w umowie; 

11.2.2. inwestycje w środki trwałe (zakup nieruchomości, remont budynków i pomieszczeń) 
z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne dla bezpośredniej realizacji 
inicjatywy. W takim przypadku prawo własności musi być przekazane beneficjentowi, tj. 
podmiotowi, który będzie wykorzystywał rezultaty inicjatywy i/lub będzie odpowie-
dzialny za trwałość jego efektów, niezwłocznie po zakończeniu danego działania; 

11.2.3. działalność partii politycznych i komitetów wyborczych; 

11.2.4. działalność konfesyjna kościołów lub organizacji wyznaniowych. 

 

12. Procedura preselekcji wniosków 

12.1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Stocznia, sprawdzając: 

12.1.1. terminowość rejestracji wniosku w generatorze wniosków dostępnym na stronie 
www.herosiprzedsiebiorczosci.pl 

http://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/
http://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/
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12.1.2. kwalifikowalność podmiotu składającego wniosek (zgodnie z pkt. 3. i 4. Regulaminu); 

12.1.3. partnerstwo: czy we wniosku występuje Partner - Przedsiębiorca; 

12.1.4. kompletność załączników wymaganych Regulaminem Konkursu (określonych w pkt. 7.2 
oraz 7.5. – 7.8.). 

12.2. Uczestnicy Konkursu, w których wnioskach zostaną wskazane uchybienia formalne, określone 
w pkt. 12.1.4. (załączniki do wniosku), otrzymają – na adres e-mailowy podany we wniosku – 
wezwanie do uzupełniania lub korekty danych z 5-dniowym terminem wprowadzenia zmian. 
Jeśli uzupełnienia nie wpłyną w wymaganym terminie, wniosek zostanie odrzucony.  

12.3. W przypadku uchybień wynikających z pkt. 12.1.1. – 12.1.4 Stocznia podejmuje decyzję o od-
rzuceniu wniosku. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone formalnie, zostaną 
powiadomieni mailowo o odrzuceniu wniosku do 15 sierpnia 2018 r. 

12.4. Decyzja Stoczni o odrzuceniu wniosku z powodów formalnych jest ostateczna.  

12.5. Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, są przekazywane do oceny mery-
torycznej.  

12.6. Każdy wniosek jest oceniany w kontekście jego zgodności z obszarem merytorycznym, zgodnie 
z punktem 2.2, oraz kwalifikowalności działań zgodnie z punktami 8 i 11.  

12.7. Wnioski, które przeszły etap pierwszy (ocena formalna i merytoryczna), przechodzą do etapu 
drugiego (głosowania internetowego). 

12.8. Dofinansowanie otrzymają wnioski, które zwyciężą w głosowaniu internetowym zgodnie  
z zasadami opisanymi w pkt 13 poniżej.  

12.9. Organizator powiadomi Uczestników Konkursu w terminie do 9.11.2018 r.  
o zakwalifikowaniu inicjatywy do etapu III lub o odrzuceniu inicjatywy za pośrednictwem e-
maila wysłanego z adresu biuro@herosiprzedsiebiorczosci.pl. 

 

13. Głosowanie na inicjatywy  

13.1. Uprawniona do głosowania jest osoba fizyczna, działająca we własnym imieniu, przy użyciu 
strony internetowej. 

13.2. Głosowanie na inicjatywy zgłoszone do Konkursu, odbywa się za pośrednictwem strony 
internetowej, pod adresem www.herosiprzedsiebiorczosci.pl 

13.3. Udział w głosowaniu może wziąć każda osoba spełniająca warunki zastrzeżone w Regulaminie 
bez konieczności logowania na stronie.  

13.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób głosujących oraz 
podmiotów, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, 
w szczególności takich, którzy/które: 

13.4.1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

13.4.2. wykorzystują różne techniki do wielokrotnego głosowania; 

13.4.3. podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony 
internetowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej 
działanie (w tym stosować będą systemy techniczne oraz organizacyjne, zwiększające 
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prawdopodobieństwo wygranej przez daną inicjatywę, w tym systemy automatyzujące 
proces oddawania głosu). 

13.5. Z jednego numeru IP jedna osoba fizyczna jednego dnia może oddać tylko jeden ważny głos 
w każdej z trzech ścieżek grantowych (czyli jeden głos na inicjatywę ubiegającą się grant do 
100 tys. zł, jeden głos na inicjatywę ubiegającą się o grant do 50 tys. zł oraz jeden głos na 
inicjatywę ubiegającą się o grant do 10 tys. zł – łącznie trzy głosy w ciągu dnia). Głosy 
przewyższające liczbę wskazaną powyżej nie zostaną uwzględnione w głosowaniu. 

13.6. W głosowaniu można wziąć udział także przy użyciu paragonów ze sklepu, który bierze udział 
w Konkursie: 

13.6.1. paragon do 15 zł daje łącznie dodatkowo 5 głosów. 

13.6.2. paragon powyżej 15 zł daje łącznie dodatkowo 10 głosów  

13.7. Do kwoty kwalifikującej paragon do wzięcia udziały w głosowaniu nie są wliczane artykuły 
alkoholowe i tytoniowe. 

13.8. Zdjęcie paragonu należy wysłać mms na nr 661 005 990 lub wgrać za pośrednictwem strony 
www.herosiprzedsiebiorczosci.pl. 

13.9. Głosy oddane z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za 
nieważne i nie zostaną uwzględnione w głosowaniu. 

13.10. Jeśli w trakcie głosowania Uczestnik Konkursu zdecyduje o wycofaniu swojej inicjatywy 
z udziału w Konkursie, informacja o wycofaniu inicjatywy zostanie zamieszczona na stronie 
www.herosiprzedsiebiorczosci.pl niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Uczestnika o wy-
cofaniu inicjatywy. Konto inicjatywy zostanie w takiej sytuacji zablokowane, aby uniemożliwić 
dalsze oddawanie na nią głosów, a wszystkie głosy już na daną inicjatywę oddane zostaną 
unieważnione, co zostanie uwzględnione w rankingu inicjatyw.  

13.11. Organizator z ważnych przyczyn ma prawo zmienić okres oddawania głosów. 

13.12. W każdym czasie Organizator ma prawo do anulowania głosów noszących znamiona 
naruszenia Regulaminu.  

13.13. Oddanie głosu w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż głosujący 
wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

14. Najważniejsze postanowienia umowy związanej z przyznaniem Grantu 

14.1. Granty będą wypłacane na rachunki bankowe Laureatów, w pojedynczych transzy, po podpi-
saniu umów. 

14.2. Przy realizacji inicjatywy, prowadzeniu księgowości, a także administrowaniu środkami Laureat 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o rachunkowości obowiązujących w Polsce. 

14.3. Laureat będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego w 
terminie i zgodnie ze szczegółowymi zasadami przedstawionymi w umowie. Laureat będzie 
zobowiązany przedstawić końcowe sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe zgodnie ze 
standardowymi formularzami udostępnianymi po podpisaniu umowy. Do sprawozdania 
finansowego należy załączyć kopie trzech dokumentów księgowych o najwyższej wartości, 
rozliczanych w ramach dotacji. Na wezwanie Stoczni Laureat będzie zobowiązany do 
przekazania pełnego zestawienia kopii dokumentów księgowych poświadczających wydatki 
uwzględnione w sprawozdaniu.  
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14.4. Stocznia oraz BH mają prawo do monitorowania i ewaluacji inicjatywy w trakcie jego trwania, 
między innymi poprzez obecność przy realizacji poszczególnych działań, oraz po zakończeniu 
realizacji inicjatywy. Są również uprawnione do prowadzenia kontroli merytorycznej i 
finansowej w odniesieniu do realizowanej inicjatywy, m.in. poprzez szczegółową kontrolę 
dokumentów finansowych i merytorycznych dotyczących inicjatyw w siedzibie Laureata, w 
każdym czasie, przez cały okres realizacji inicjatywy. 

 

15. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać: 

15.1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@herosiprzedsiebiorczosci.pl  

15.2. Pod numerem telefonu Biura Obsługi Konkursu 22 123 77 22 w dni robocze w godzinach 08:00 
– 18:00.  

15.3. Przed zadawaniem bezpośrednich pytań zachęcamy najpierw do starannego zapoznania się 
z warunkami przyznawania grantów, generatorem wniosków oraz innymi informacjami 
dostępnymi na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl 

 

16. Ochrona danych osobowych w Konkursie 

16.1. Administratorem danych jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. 
Wiśniowej 11.  

16.2. Z Administratorem można skontaktować się przez adres email: eurocash@eurocash.pl lub 
telefonicznie pod numerem +48 61 658 33 00. 

16.3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się 
poprzez email: iod_ec@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem +48 61 333 22 74 lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można 
się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.  

16.4. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Konkursu „Lokalni herosi - 100 inicjatyw 
przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości” tj. w szczególności w celu formalnej i 
merytorycznej oceny wniosków, powiadomienia o zakwalifikowaniu inicjatywy do kolejnych 
etapów konkursu lub o jej odrzuceniu, a nadto w celu weryfikacji głosów, rozliczenia konkursu, 
w tym powiadomienia o laureatach. Podstawą prawną przetwarzania jest: niezbędność 
realizacji obowiązków wynikających z regulaminu konkursu  oraz prawnie uzasadniony interes 
administratora polegający na obowiązku rozliczenia się z właściwym urzędem/urzędami, 
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora. 

16.5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora w celu obsługi konkursu, w tym: współpracującym fundacjom, 
dostawcom usług IT, firmom analitycznym, firmom zewnętrznym (w tym Agencjom 
marketingowym) zajmującym się obsługą konkursu.   

16.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, chyba że zostanie wyrażony wcześniej skuteczny sprzeciw wobec 
przetwarzania danych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 
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niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
przez administratora.  

16.7. Jako, że dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje 
Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani / Pan 
administratorowi, tj. do otrzymania ich od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te 
dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana 
danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

16.8. Administrator informuje również, iż przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / 
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – 
jeżeli sądzi Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza RODO. W 
Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

16.9. Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do 
realizacji konkursu. 

16.10. Formułując  powyższe informacje, Spółka kierowała się tym, aby były one w jak 
największym stopniu przystępne, zrozumiałe, konkretne i precyzyjne zgodnie z wymogami 
wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 
27.04.2016 r.   

 

17. Postanowienia końcowe 

17.1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej www.herosiprzedsiebiorczosci.pl  

17.2. EC zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu oraz przerwania Konkursu 
w przypadku zmiany przepisów prawnych uniemożliwiających EC przeprowadzenie działań 
wynikających z Regulaminu. O każdej zmianie w Regulaminie EC ma obowiązek poinformować 
uczestników na stronie internetowej www.herosiprzedsiebiorczosci.pl. 

17.3. EC nie ponosi odpowiedzialności za: 

17.3.1. udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i szkody tym spowo-
dowane, 

17.3.2. przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub 
leżących po stronie innych podmiotów niż Organizator, w szczególności związane  
z działałem dostawców usług informatycznych i internetowych. 

17.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 

17.5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę EC. 
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