
Regulamin programu grantowego dla szkół programu #SuperKoderzy 

„Programowanie – ekologia na co dzień”

I.    ORGANIZATOR
 
Program grantowy zwany „Programowanie  - ekologia na co dzień” (dalej zwany 
Programem) jest organizowany przez Fundację Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), 
przy Al. Jerozolimskie 160, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy po 
numerem KRS 0000241397, NIP 5213367997, REGON 140280040 (dalej zwana 
Organizatorem). 
 
II.    BENEFICJENCI
 
Beneficjentami Programu są szkoły podstawowe, które na realizację Programu otrzymały 
dotację od Fundacji Orange, jak również nauczyciele i uczniowie biorący udział w Programie.  
 
III.    CELE PROGRAMU
 
1. Cele Programu to:
a) podnoszenie kompetencji cyfrowych i zwiększenie świadomości ekologicznej wśród 
nauczycieli, a także wśród bezpośrednich odbiorców Programu – dzieci uczęszczających do 
szkół podstawowych, które uczestniczą w programie #SuperKoderzy  
b)  inspirowanie się i poznawanie innych metod pracy, organizacji, pomysłów oraz narzędzi
2. W ramach Programu, wybrani Wnioskodawcy/Szkoły mogą otrzymać dotację na zakup 
Zestawu Photon Ekologia (dalej „Zestaw”), który zostanie przez nich wykorzystany do 
przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Programowanie – ekologia na co dzień” na 
podstawie scenariuszy przekazanych przez Organizatora zgodnie z przyjętym przez 
Wnioskodawcę harmonogramem (dalej „Projekt”). Rozpoczęcie realizacji Programu 
poprzedzone jest udziałem przedstawiciela wybranego Wnioskodawcy/Szkoły w 
zorganizowanym przez Organizatora szkoleniu online ( 2 spotkania po 3 godziny). Podczas 
szkolenia, przedstawiciel zostanie przeszkolony z obsługi sprzętu stanowiącego elementy 
Zestawu, a także zapoznany ze scenariuszami zajęć.

IV.    WNIOSKODAWCY
 
1. O dotacje mogą ubiegać się wszystkie Szkoły, które biorą obecnie lub brały udział w 
którejkolwiek z poprzednich edycji Programu #SuperKoderzy organizowanego przez 
Fundację Orange.  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2. Wnioskodawca/Szkoła wskazuje we Wniosku osobę odpowiedzialną za kontakt i realizację 
Projektu zwaną dalej Koordynatorem.
  
V.    WARUNKI ORGANIZACYJNE PROGRAMU
 
1. Każda Szkoła ma prawo złożyć  tylko jeden Wniosek o dotację.
2.  W ramach puli środków finansowych przeznaczonych na granty w Programie możliwe jest 
sfinansowanie 30 grantów. 
3.  Maksymalna kwota, o którą może starać się Wnioskodawca to 2500 złotych brutto. 
4.  Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej  przez Wnioskodawcę/Szkołę 
z Fundacją Orange (dalej Umowa dotacji). Środki finansowe zostaną przekazane w jednej 
transzy, w terminie do 21 dni od daty wpływu do Fundacji podpisanej Umowy dotacji.  
 

VI.    HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

1. Wnioski o dotację  mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną (w formie 
podpisanego uprzednio przez osobę uprawnioną skanu) na adres poczty: 
monika.wronska@orange.com 

2. Do wniosku zgłoszeniowego należy bezwzględnie załączyć pełnomocnictwo 
Dyrektora szkoły do zawarcia umowy dotacji udzielone przez organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku szkoły publicznej) lub przez inny 
uprawniony do tego organ (w przypadku szkoły prywatnej) taki jak np. zarząd 
fundacji, stowarzyszenia lub spółki prowadzącej szkołę. Jeśli Dyrektor nie posiada 
powyższych uprawnień należy wskazać  osobę , która jest uprawniona do zawarcia 
umowy dotacji na rzecz Szkoły.

2. Harmonogram Programu przedstawia tabela:

3.  W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin realizacji Programu może zostać 
przedłużony, a Organizator wspólnie z Wnioskodawcą/Szkołą ustalą nowy termin złożenia 
sprawozdania finansowego i merytorycznego.
 
VIII.    ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW  

1 października 2020 – 15 października 2020 Nabór wniosków o dotację

15 października 2020 – 16 października 
2020

Ocena formalna i merytoryczna wniosków

19 października 2020-23 października 2020 Ogłoszenie wyników 

23 października 2020-listopad 2020 Zawarcie umów z nagrodzonymi 
Wnioskodawcami/Szkołami

Listopad 2020 - grudzień 2020 Szkolenia dla wyłonionych  
Wnioskodawców/Szkół  

Do 10 grudnia 2020 Przesłanie sprawozdania finansowego

Do 15 czerwca 2021 Realizacja Programu w Szkołach oraz 
przesłanie sprawozdania merytorycznego 
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1. Formularz Wniosku dostępny jest na stronie internetowej Programu pod adresem: 
www.superkoderzy.pl (dalej Wniosek) oraz w informacji mailowej rozesłanej do 
Wnioskodawców/Szkół z programu #SuperKoderzy.

2. Wszystkie Wnioski oceniane są w następujący sposób:
a) ocenę formalną przeprowadza koordynatorka Programu 

3. b) po ocenie formalnej następuje ocena merytoryczna, którą przeprowadza 
koordynatorka programu wraz z przedstawicielką biura programu #SuperKoderzy. 
Wnioskodawca musi spełnić wszystkie kryteria formalne, aby uzyskać pozytywną ocenę 
Wniosku. W przypadku niespełnienia wszystkich kryteriów Wniosek zostaje odrzucony i 
nie przeprowadzona jest ocena merytoryczna.

4. Kryteria formalne oceny Wniosków oraz warunki oceny
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny formalnej jest 
a. Wniosek wpłynął w terminie w wersji elektronicznej (on-line); 
b. Terminy realizacji działań są prawidłowe, zgodne z założeniami merytorycznymi; 
c. Wniosek złożono na właściwym formularzu; 
d. Wniosek został złożony przez podmiot uprawniony zgodnie z niniejszym 
Regulaminem; 
e. Dane we Wniosku są kompletne;

5. Ocena merytoryczna:
Wnioskodawca otrzymuje pozytywny wynik oceny merytorycznej, jeśli na pytania zawarte we 
wniosku udzieli odpowiedzi twierdzącej:
a) przedstawiciel Wnioskodawcy/Szkoły weźmie udział w szkoleniu organizowanym przez 
Fundację Orange 
b) załączy opis motywacji dotyczących chęci uczestnictwa w Programie
6. Z uwagi na ograniczoną liczbę grantów, w sytuacji, w której liczba Wniosków 
spełniających kryteria formalne i merytoryczne przekroczy liczbę wskazaną w 
Rozdziale V pkt 2), o wyborze danego Wnioskodawcy będzie decydowała również 
kolejność złożenia Wniosku. 
7. Po zakończeniu oceny merytorycznej Koordynator Programu #SuperKoderzy przedstawia 
rekomendację przyznania dotacji dla Wnioskodawców/Szkół Prezesowi Zarządu Fundacji 
Orange.
8. Informacja o nagrodzonych Wnioskodawcach zostaje przekazana Wnioskodawcom pocztą 
elektroniczną na adres e-mail podany we Wniosku oraz lista nagrodzonych Wnioskodawców/
Szkół zostanie zamieszczona na stronie Programu #SuperKoderzy www.superkoderzy.pl  
 
 
IX.    ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY
 
1. W związku z otrzymaniem dotacji, nagrodzony Wnioskodawca/Szkoła zobowiązany jest do 
informowania o jej otrzymaniu w materiałach informacyjnych związanych z realizowanym 
Programem oraz na stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych 
(jeśli Wnioskodawca ją posiada), do zamieszczenia logotypu Fundacji Orange, z tym, że 
wszystkie materiały, na których zostanie umieszczony logotyp muszą zostać zaakceptowane 
przez Fundację Orange przed ich publikacją. 
2.     Wnioskodawca/Szko ła zobowiązuje się do udostępnienia na stronie 
www.superkoderzy.pl  w zakładce Relacje, opisu realizowanego Programu ( minimum 3 
relacje z zajęć). W przypadku wykorzystywania w zamieszczonych relacjach zdjęć, nagrań i 
innych materiałów zawierających wizerunek uczestników, Szkoła zobowiązana jest do 
uprzedniego pozyskania pisemnych zgód uczestników lub opiekunów prawnych uczestników 
(w przypadku uczestników niepełnoletnich) na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku 
przez Fundac ję Orange, zgodnie ze wzorem udostępnionym na s t ron ie 
www.superkoderzy.pl. Oświadczenia zawierające zgody Szkoła przechowuje i przekazuje 
Fundacji Orange na jej żądanie.  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3.     Wnioskodawca/Szkoła sprawozdaje realizację Programu pod względem finansowym w 
formie skanu faktur przesłanych na adres monika.wronska@orange.com  i merytorycznym, 
według wzoru udostępnionego przez koordynatorkę programu #SuperKoderzy. 
4. Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na zakup Zestawu umożliwiającego 
realizację Projektu.
5. Fakt poniesienia wydatku musi być weryfikowalny tzn. możliwy do sprawdzenia poprzez 
potwierdzenie w dokumentach prawnych i księgowych.  
6. Niewykorzystane przez Wnioskodawcę środki finansowe po zakończeniu realizacji 
Projektu są zwracane do Fundacji Orange.
7. Wnioskodawca zobowiązuje się, że w razie wyboru do udziału w Programie minimalna 
liczba dzieci, która powinna uczestniczyć w zajęciach nie będzie niższa niż 10 osób.
8. Jeśli w danej Szkole Koordynator programu będzie chciał realizować zajęcia z więcej niż 
jedną grupą uczniów, ma możliwość wielokrotnego wykonywania zadań.
9. Szkoły są zobowiązane do przeprowadzenia całego cyklu zajęć. Scenariusze lekcji 
dostępne są na stronie www.superkoderzy.pl w zakładce Scenariusze pod nazwą „Ekologia – 
materiały dodatkowe”. Cały cykl zajęć składa się z 10 lekcji. 

X.    DANE OSOBOWE
W związku z organizacją Programu (w tym w związku z rozpatrzeniem i oceną Wniosków), 
Fundacja Orange przetwarza dane osobowe. 

Dane osobowe przetwarzane przez Fundacje Orange to dane osobowe osób 
reprezentujących Szkołę oraz dane osobowe Koordynatorów Programu. Fundacja Orange 
może przetwarzać również dane osobowe uczestników zajęć w zakresie ich wizerunku, w 
sytuacji opisanej w Rozdziale IX pkt 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych ww. osób zostały zawarte w klauzulach informacyjnych umieszczonych 
we Wniosku oraz na formularzu zgody udostępnionym na stronie www.superkoderzy.pl.

Osoba wypełniająca i podpisująca Wniosek zobowiązana jest do przekazania osobie 
odpowiedzialnej za koordynację Programu i kontakty z Fundacją Orange informacje, które 
zostały umieszczone w treści Wniosku, dotyczące przetwarzania jej danych osobowych 
przez Fundację Orange. 

 
XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2.   Wszelkie materiały związane z Programem  przekazane Fundacji Orange przez 
Wnioskodawców nie podlegają zwrotowi. 
3.   Nagrodzony Wnioskodawca wyraża zgodę na powoływanie się przez Fundację Orange 
na uczestnictwo Wnioskodawcy w Programie w celach związanych z realizacją i 
promowaniem Programu oraz programu #SuperKoderzy, w tym w szczególności na portalu 
Fundacji Orange - www.fundacja.orange.pl oraz na portalu - www.superkoderzy.pl  a także w 
materiałach związanych z Programem. 
4.   Fundacja Orange zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany Regulaminu bez 
podania przyczyny, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych Programem 
na stronie internetowej Programu pod adresem www.superkoderzy.pl. 
5.   Fundacja Orange zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli przeznaczonej na 
dotacje. 
6.   Każdy Wnioskodawca w ramach Programu ma prawo do złożenia odwołania w formie 
pisemnej i przesłania go na adres Fundacji Orange w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 
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zdarzenia uzasadniającego odwołanie. Fundacja Orange rozpatrzy odwołanie w terminie 7 
dni. Decyzja Fundacji Orange w zakresie odwołania jest ostateczna i prawnie wiążąca. 
7.   Zasady Programu określa niniejszy Regulamin oraz ewentualne wskazówki dostępne na 
stronie internetowej Programu pod adresem www.superkoderzy.pl.
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