Regulamin Konkursu
„Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej
w województwie zachodniopomorskim”
organizowanego pod Patronatem Wicemarszałka
Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

§1
Cele Konkursu
1.Głównym celem Konkursu „Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim”,
zwanego dalej Konkursem, jest popularyzacja formy współpracy administracji samorządowej z mieszkańcami lub
reprezentującymi ich organizacjami pozarządowymi w województwie zachodniopomorskim, rozumianej wg definicji
art. 19c ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817
z późn. zm.), zwana dalej ustawą. Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki promocji konkursu i przyznaniu nagród
najciekawszym, zrealizowanym inicjatywom lokalnym, zgłoszonym przez zachodniopomorskie samorządy
w przedmiotowym konkursie.
2. Celami szczegółowymi Konkursu są:
1) upowszechnienie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie inicjatywy lokalnej w celu jej szerszej adaptacji
na terenie całego województwa zachodniopomorskiego,
2) wzmocnienie zainteresowania formą współpracy organów administracji publicznej z mieszkańcami lub
reprezentującymi ich organizacjami pozarządowymi.
§2
Organizatorzy Konkursu
1. Współorganizatorami Konkursu i Partnerami przy jego realizacji są: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
i Fundacja Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo z siedzibą w Borzysławiu, Oddział w Koszalinie.
2.Obsługę organizacyjną oraz formalną Konkursu zapewnia Fundacja Rozwój Obywatele Edukacja Finanse
Społeczeństwo Oddział Koszalin.
§3
Przedmiot Konkursu
1.

2.

Przedmiotem Konkursu jest poddanie ocenie nadesłanych przez uprawnionych do wzięcia udziału w Konkursie
zgłoszeń, dotyczących zrealizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego inicjatyw lokalnych –
definiowanych wg rozdziału 2a art. 19b – 19h ustawy.
Z uwagi na niewielką popularność formy współpracy jaką jest inicjatywa lokalna (definiowana wg rozdziału 2a art.
19b – 19h ustawy) zgłoszeniu w konkursie podlegać mogą wszystkie dotychczas zrealizowane inicjatywy lokalne na
terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.VII.2015r. do dnia zakończenia niniejszego
konkursu tj. 29.VIII.2017r.
§4
Promocja Konkursu

Informacje o Konkursie zostaną rozpowszechnione poprzez:
1) ogłoszenia na stronach internetowych Partnerów konkursu tj.: Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i
Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo .
2) rozesłanie zaproszeń do udziału w Konkursie do wszystkich uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego
województwa zachodniopomorskiego;
3) przekazanie informacji o konkursie mediom za pośrednictwem Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego;
4) wykorzystanie innych dostępnych nośników informacji np. newsletter, portal ngo.pl, portali społecznościowych.

§5
Harmonogram Konkursu
1. Nabór wniosków konkursowych prowadzony będzie przez 23 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o Konkursie na
stronach internetowych Partnerów tj. w terminie od 7.VIII.2017 r. do 29.VIII.2017 r.
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2. Nadesłane wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, o której mowa w § 8 ust.1 pkt 1), w terminie 5 dni od
zakończenia naboru.
3. Ocena merytoryczna, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) dokonywana będzie przez Komisję w oparciu o kartę oceny
stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu i przeprowadzona zostanie nie później niż w terminie 7 dni
kalendarzowych od zakończenia oceny formalnej.
4. Zwycięzcy Konkursu „Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim”, zostaną
powiadomieni o terminie wrześniowej konferencji podsumowującej projekt pn.: „Zachodniopomorskie samorządy
z inicjatywą lokalną”, organizowanej pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, podczas
której nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników, podsumowanie Konkursu, wręczenie statuetki Lidera inicjatywy
lokalnej oraz wyróżnień.
§6
Procedura zgłoszeń
1.

Zgłoszenie udziału w Konkursie mogą dokonać: jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty), organizacje
pozarządowe reprezentujące mieszkańców lub grupy mieszkańców.
2. Niezależnie od tego, kto jest Wnioskodawcą, zgłoszenie musi być podpisane przez obu partnerów, tj.: kierownika
jednostki samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta) oraz uprawnionego przedstawiciela organizacji
pozarządowej reprezentującej mieszkańców lub przedstawiciela grupy inicjatywnej mieszkańców.
3. W imieniu jednej wspólnoty samorządowej (gminy/powiatu) w konkursie można złożyć maksymalnie 3 wnioski
opisujące różne, zrealizowane inicjatywy lokalne w okresie od 01.VII.2015r. do dnia zakończenia niniejszego
konkursu tj. 27.VIII.2017r.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie we wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie terminie
Formularza, stanowiącego załącznik 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu w wersji papierowej na adres:
Fundacja Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo, Oddział Koszalin ul. Śliwkowa 4/4, 75-679
Koszalin, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie
zachodniopomorskim”.
5. O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu Formularza zgłoszenia do Fundacji Rozwój Obywatele
Edukacja Finanse Społeczeństwo, Oddział w Koszalinie.
6. Zgłoszenia powinny zawierać:
1) wypełniony Formularz,
2) przesłanie w wersji elektronicznej na CD ROM maksymalnie 5 zdjęć prezentujących działania podjętej inicjatywy
lokalnej oraz dokumentację potwierdzającą prowadzone działania, np. kopia wniosku, zrzuty stron internetowych,
wycinki prasowe itp.
7. Zgłoszenia niekompletne lub złożone w innej formie niż Formularz, o którym mowa w § 6 ust 4, nie będą
rozpatrywane.
8. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z deklaracją gotowości podjęcia aktywnych działań na rzecz
udostępnienia swoich doświadczeń innym zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego i ich
przedstawicielom oraz udziału w konferencji podsumowującej projekt pn. „Zachodniopomorskie samorządy
z inicjatywą lokalną” organizowanej pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
we wrześniu 2017 r.
9. Koszty przygotowania aplikacji i uzupełniających je dokumentów ponoszą podmioty zgłaszające się do udziału
w Konkursie.
10. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania otrzymanych do Konkursu materiałów oraz danych
nagrodzonych podmiotów m.in. w mediach oraz na stronach internetowych Partnerów.
11. Szczegółowych informacji o konkursie udziela:
- ze strony Fundacji ROEFS: Pani Agata Szewczyk, Koordynatorka projektu „Zachodniopomorskie samorządy
z inicjatywą lokalną”, tel.: 602 126 916, e-mail: biuro@fundacja-roefs.pl
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§7
Skład i praca Komisji Konkursowej
1.

W skład Komisji wchodzą:
1) Jeden przedstawiciel Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego,
2) Jeden przedstawicieli Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo,
3) Jeden przedstawiciel zachodniopomorskiego sektora pozarządowego, ekspert prawny specjalizujący się w
tematyce inicjatywy lokalnej i aktywności obywatelskiej.

2. Członkowie Komisji spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji, który zwołuje posiedzenie.
3. Członkowie Komisji oceniają zgłoszenia na podstawie karty merytorycznej, przyznając punkty wg kryteriów
określonych w Formularzu zgłoszenia, zwanego dalej Formularzem oraz w oparciu o kartę oceny formalnej.
4. W przypadku równej liczby punktów, Komisja dokonuje ponownej oceny remisowych zgłoszeń. W przypadku dalszej
spójności ocen rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego Komisji.
5. Udział w pracach Komisji ma charakter społeczny.
6. Członkowie Komisji nie mogą brać czynnego udziału w Konkursie.
§8
Kryteria i procedura oceny
1. Ocena zgłoszeń dokonana zostanie w następujących etapach:
1) etap I - ocena formalna – w ciągu 5 dni do zakończenia naboru, dokonuje Fundacja ROEFS
2) etap II - ocena merytoryczna – w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia oceny formalnej, przeprowadzona
przez Komisję Wspólną (składającą się łącznie z przedstawicieli Partnerów i eksperta ds. inicjatywy lokalnej –
przedstawiciela organizacji pozarządowych) pod kątem kryteriów, o których mowa w § 8 ust.2.
2. Zgłoszenia do Konkursu oceniane będą pod kątem następujących kryteriów:
1) kryterium oceny jakości pomysłu na inicjatywę lokalną
2) kryterium oceny inicjatywy pod kątem ilości zaangażowanych mieszkańców
3) kryterium poziomu innowacyjności działania podejmowanego w ramach zgłaszanej w Konkursie inicjatywy lokalnej
na tle dotychczasowych działań w ramach współpracy samorząd – mieszkańcy/ reprezentujących ich NGO.
3. Szczegóły kryteriów oceny określa Formularz oraz karta oceny będące załącznikami do niniejszego regulaminu.
4. Maksymalna ocena jednego członka Komisji może wynieść 24 punkty (0 - 3 przyznanych punktów w każdym z 8
pytań w ramach wszystkich 3 kryteriów)
§9
Nagrody w Konkursie
1.
2.
3.

Komisja Konkursowa przyznaje jedną nagrodę główną i trzy wyróżnienia.
Wszyscy reprezentanci zgłoszonych w Konkursie inicjatyw lokalnych otrzymają dyplomy z podziękowaniem za
udział.
Uroczyste ogłoszenie wyników, podsumowanie Konkursu, wręczenie statuetek ii dyplomów nastąpi podczas
konferencji podsumowującej projekt pn.: „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną” zorganizowanej
pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
§10
Przepisy końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny:
1) w siedzibach Partnerów: w Fundacji ROEFS Oddział w Koszalinie, ul. Śliwkowa 4/4, 75-679 Koszalin oraz
w siedzibie Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Starzyńskiego 3, 70-506 Szczecin
2) na stronach Urzędu Marszałkowskiego WZ i Fundacji ROEFS: www.wws.wzp.pl; www.fundacja-roefs.pl
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