
Regulamin przyznawania nagrody ZIELONEGO FENIKSA przez 

Fundację Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS” : 

§1 

Nagroda ZIELONEGO FENIKSA została ustanowiona celem wyróżnienia osób, instytucji i firm 

zasłużonych dla rozwoju ekoenergetyki oraz promowania ich dokonań.  

§2 

Nagrodę ZIELONEGO FENIKSA stanowi statuetka ZIELONEGO FENIKSA wraz z certyfikatem. 

§3 

Fundatorem statuetki i wyłącznym dysponentem praw do niej jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju 

Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS, określana dalej mianem Fundacji.  

§4 

Nagroda ZIELONEGO FENIKSA jest honorowym wyróżnieniem za szczególne zaangażowanie                         

w zakresie ekoenergetyki. Ustanawia się następujące kategorie nagrody:  

1. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych 

(realizacja).  

2. Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki. 

3. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki osiągnięcia w 

propagowaniu rozwiązań i technologii związanych z efektywnością energetyczną na bazie 

odnawialnych źródeł energii (wsparcie polityczne, prawne, finansowe. edukacja, 

seminaria, konferencje, publikacje).  

4. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki.  

§5 

Nagroda ZIELONEGO FENIKSA przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym. 

§6 

W każdej z kategorii wymienionych w § 4 przyznawane będą wyróżnienia w postaci dyplomów.  

§7 

1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Kapituła ZIELONEGO FENIKSA, w skład której wchodzą osoby 

fizyczne i przedstawiciele zaproszonych przez Fundację podmiotów.  

2. Pracą Kapituły ZIELONEGO FENIKSA kieruje jej Przewodniczący mianowany przez Prezesa 

Fundacji.  

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, na podstawie ocenionych przez 

członków Kapituły ZIELONEGO FENIKSA  wniosków. Sposób oceny dokonywany będzie na 

podstawie Regulaminu prac Kapituły ZIELONEGO FENIKSA. 

§9 
Wniosek o przyznanie Nagrody ZIELONEGO FENIKSA winien zawierać:  

1) datę i miejsce sporządzenia,  

2) dane podmiotu wskazanego do wyróżnienia i jego zgodę na publikację danych w 

przedmiotowym zakresie,  

3) merytoryczne uzasadnienie, 

4) dane i podpis wnioskodawcy, 

5) rekomendacje członka Kapituły ZIELONEGO FENIKSA.  

§10 

Wręczenie nagrody ZIELONEGO FENIKSA następuje uroczyście podczas uroczystej Gali podczas 

Festiwalu Ekoenergetycznego i podane do wiadomości mediów.  

§11 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie decyzją Zarządu Fundacji z dnia 08.08.2020 r.. 


