Regulamin przyznawania nagrody ZIELONEGO FENIKSA
przez
Fundację Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”: z siedzibą w Katowicach,
Wpisaną do KRS nr 0000320469 w Sądzie Rejonowym w Katowicach.
§1
Nagroda ZIELONEGO FENIKSA została ustanowiona celem wyróżnienia osób, instytucji i firm
zasłużonych dla rozwoju ekoenergetyki oraz promowania ich dokonań. Jako ekoenergetykę
rozumiemy:
- odnawialne źródła energii
-rozwiązania ,technologie i urządzenia służące oszczędzaniu energii
- budownictwo energooszczędne
- ekomotoryzację (alternatywne napędy i paliwa, systemy przechowywania i odzyskiwania energii w
pojazdach i mikroźródła OZE w pojazdach)
§2
Nagrodę ZIELONEGO FENIKSA stanowi statuetka Zielonego FENIKSA wraz z certyfikatem.
§3
Fundatorem statuetki i wyłącznych dysponentem praw do niej jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju
Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”, określona dalej mianem Fundacji.
§4
Nagroda ZIELONEGO FENIKSA jest honorowym wyróżnieniem ze szczególnie zaangażowaniem w
zakresie ekoenergetyki.
Ustanawia się następujące kategorie nagrody:
1. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki (wsparcie
polityczne, prawne, finansowe ,edukacja, seminaria, publikacje).
2. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki (realizacja).
3. Nagroda za osiągnięcia naukowe badawcze w zakresie ekoenergetyki.
4. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki.
§5
Nagroda ZIELONEGO FENIKSA przyznawana jest:
- osobom fizycznym i prawnym - w kategoriach 1 do3
- osobom fizycznym

- w kategorii 4.

§6
W każdej z kategorii wymienionych w §4 przyznawane będą corocznie dwa wyróżnienia w postaci
dyplomów dobrych praktyk.
§7
1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Kapituła ZIELONEGO FENIKSA, w skład której wchodzą
przedstawiciele zaproszonych przez Fundacje podmiotów i osób działających w obszarze
ekoenergetyki.
2. Pracą Kapituły ZIELONEGO FENIKSA kieruje jej Prezydium złożone z Przewodniczącego
będącego przedstawicielem Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybranego
przez członków Kapituły.
3. Kapituła ZIELONEGO FENIKSA ma prawo wnosić o zmianę niniejszego regulaminu, a także
wydawać oświadczenia i opinie w sprawach dotyczących ekoenergetyki.
§8
Nagroda ZIELONEGO FENIKSA przyznawana jest raz do roku w miesiącu wrzesień, na podstawie
pisemnych wniosków członków Kapituły ZIELONEGO FENIKSA, ZŁOZONYCH W Fundacji do 31 sierpnia
danego roku.
§9
Wniosek o przyznanie Nagrody Zielonego FENIKSA winien zawierać:
A) Datę i miejsce sporządzenia,
B) Dane podmiotu wskazanego do wyróżnienia i jego zgodę na publikację danych w
przedmiotowym zakresie
C) Merytoryczne uzasadnienie
D) Dane i podpis wnioskodawcy
§10
Wręczenie nagrody ZIELONEGO FENIKSA następuje uroczyście podczas uroczystej Gali
„Zielonego Feniksa” i zostajepodane do wiadomości mediów.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie decyzją Zarządu Fundacji z dnia 30 czerwiec 2014.

