
§ 1. Informacje ogólne
1. Organizator

a. Inicjatorem, fundatorem i organizatorem projektu o nazwie „Siejemy nanołączki”
jest Fundacja Kwietna, KRS 0000765850, z siedzibą w Radzikowie. Więcej
informacji: www.kwietna.org

b. Biuro fundacji mieści się w Ziąbkach 10 (99-417 Bolimów), tel. 505159215,
nano@kwietna.org.

2. Partnerami Projektu są organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne, które działają na
rzecz lokalnej społeczności, wypełnią formularz rejestracyjny i zostaną zakwalifikowane
do Projektu.

3. Uczestnikami Projektu są osoby, które otrzymają nasiona nanołączek od Partnera.

§ 2. Projekt
1. Definicja

Projekt to ograniczone czasowo, wieloetapowe przedsięwzięcie, którego założenia i
działania prowadzą do realizacji określonych celów. Projekt jest realizowany przez
Partnera przy wsparciu merytorycznym Organizatora. Aby wziąć udział w projekcie należy
wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie kwietna.org/projekty/nanolaczki-ngo/

2. Nanołączki
W edycji 2022 r. mamy do rozdysponowania 100.000 porcji nanołączek. Każda porcja
składa się z mieszanki nasion, saszetki i naklejki. W przypadku rejestracji w Projekcie
większej liczby Partnerów, niż dostępna liczba nanołączek, o kwalifikacji będzie
decydowała treść zgłoszenia rejestracyjnego.

3. Cele
a. Celem taktycznym Projektu jest dotarcie do mieszkańców polskich miast i

zachęcenie ich do założenia balkonowej nanołączki z pożytecznych kwiatów.
b. Strategicznym celem Projektu jest:

i. wsparcie dzikich zapylaczy, tworzenie miejskich hotspotów z różnorodnych
kwiatów bogatych w pyłek i nektar,

ii. edukacja ekologiczna, podnoszenie świadomości społecznej problemów z
bioróżnorodnością,

iii. zwiększenie zaangażowania we współpracę organizacji pozarządowych i
lokalnych społeczności.

4. Efekty
a. Ukwiecenie możliwie jak największej liczby miejskich balkonów i parapetów.
b. Budowanie partnerstw społecznych na rzecz wsparcia dzikich zapylaczy.
c. Uwrażliwienie uczestników na potrzeby przyrody.

5. Pakiety startowe
a. Na pakiet startowy składają się: nasiona, opakowania jednostkowe nasion

(saszetki), naklejki i miarki.
b. Pakiety startowe są dostarczane do Partnera w liczbie podanej w formularzu

rejestracyjnym (w przedziale między 100 a 1000 saszetek) i zaakceptowanej
przez Organizatora.

6. Obowiązki Organizatora w Projekcie
a. Dostarczenie Pakietów startowych w miejsce wskazane przez Partnera.
b. Dostarczenie materiałów informacyjnych: filmików instruktażowych, grafik i innych

treści o charakterze informacyjnym i promocyjnym.
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c. Opieka merytoryczna i wsparcie dla Partnera.
7. Obowiązki Partnera w Projekcie

a. Przygotowanie i dystrybucja saszetek z nasionami oraz komunikacja Projektu
zgodnie z opisami z formularza rejestracyjnego.

b. Przekazanie Uczestnikom informacji o dodatkowych aktywnościach Organizatora,
np. konkursach czy webinarach.

c. Wypełnienie ankiety wstępnej i ewaluacyjnej.
8. Obowiązki Uczestnika w Projekcie

a. Założenie doniczkowej nanołączki i postawienie jej w słonecznym miejscu na
zewnątrz.

b. Udostępnienie co najmniej jednego zdjęcia rosnącej lub kwitnącej nanołączki.

§ 3. Realizacja Projektu
1. Etapy realizacji Projektu dla Partnera

a. Wypełnienie formularza rejestracyjnego (do 08.04.2022 r.)
b. Kwalifikacja do Projektu i wypełnienie ankiety wstępnej (do 22.04.2022 r.)
c. Otrzymanie pakietów startowych (do 29.04.2022 r.)
d. Saszetkowanie nasion (od 02.05.2022 r.)
e. Dystrybucja i komunikacja (od 16.05.2022 r.)
f. Ankieta ewaluacyjna i certyfikat uczestnictwa w Projekcie (do 31.10.2022 r.)

2. Etapy realizacji Projektu dla Uczestnika
a. sianie nanołączek (od 16.05.2022 r.)
b. kwitnienie kwiatów (kilka tygodni po wysiewie, przez 2-3 miesiące)
c. dokumentacja zdjęciowa (w trakcie wegetacji)

3. Dodatkowe aktywności
a. konkurs dla Uczestników
b. zbieranie nasion z nanołączek i ich redystrybucja

4. Wymagania dotyczące Projektu.
a. Nanołączki powinny trafić do osób, które mogą je zasiać i postawić na słonecznym

balkonie/parapecie.
b. Jednemu Uczestnikowi przysługuje jedna porcja nasion, jednak w uzasadnionych

przypadkach liczba porcji może być większa.

§ 4. Rezygnacja udziału w Projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez podania przyczyny i bez

żadnych konsekwencji.
2. Partner ma prawdo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez żadnych konsekwencji.

Partner jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu
zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, w której należy podać jej
powód.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Projekt organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnictwo w

Projekcie jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne.
2. Przyjmowanie formularzy rejestracyjnych trwa od dnia 28.03.2022 r. do dnia 08.04.2022 r.

do godziny 23:59.
3. Treść regulaminu obowiązuje od dnia 28.03.2022 r.



4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zasad, praw i
obowiązków dla uczestników Projektu, w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od
Organizatora (także bez dokonywania zmian w Regulaminie).

5. Zmiana treści Regulaminu wymaga poinformowania Partnerów i Uczestników poprzez
udostępnienie nowej treści regulaminu na stronie kwietna.org/projekty/nanolaczki-ngo/ lub
za pośrednictwem wiadomości e-mail na 7 dni przed planowaną zmianą.


