REGULAMIN KONKURSU NA LOKALNĄ INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na lokalną
inicjatywę społeczną
2. Lokalną inicjatywą społeczną jest zespół spójnych, zaplanowanych działań
służących pobudzaniu aktywności społeczności lokalnych. Źródłem inicjatywy są
społeczności lokalne.
3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla
Radomki” z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wernera 9/11.
4. Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego pt. "Skuteczne NGOsy rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" finansowanego z środków
Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie
potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw
aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjnodoradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój
i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo
obywatelskie i inne)".
II. CELE I EFEKTY KONKURSU
1. Celem konkursu jest:
1) wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych,
2) promowanie aktywnych organizacji /grup,
3) integracja uczestników poprzez szanse na partnerską realizację danej
inicjatywy,
4) aktywizacja społeczności wiejskiej do uczestniczenia w inicjatywach
lokalnych,
5) wsparcie rozwoju ruchu społecznego oraz integracji mieszkańców, których
pomysły będą miały wpływ na rozwój gmin wiejskich i miejsko wiejskich.
2. Efektem konkursu jest dofinansowanie i zrealizowanie 3 inicjatyw lokalnych.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Podmiotami uprawnionymi do składania fiszek projektowych o dofinansowanie
realizacji inicjatywy społecznej są:
1) osoby dorosłe zamieszkałe na terenie gminy wiejskich i miejsko - wiejskich
z obszaru powiatu przysuskiego: Wieniawa, Borkowice, Klwów, Potworów,
Odrzywół i Przysucha; powiatu zwoleńskiego - gminy: Kazanów, Policzna,
Przyłęk, Tczów, Zakrzew; powiatu radomskiego - gminy: Gózd, Jastrzębia,
Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów,
Zakrzew, Iłża, Skaryszew,
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich
objętych zadaniem publicznym,
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych „młodych stażem” z obszarów
wiejskich objętych zadaniem publicznym,
4) osoby indywidualne - liderzy środowisk wiejskich,
5) przedstawiciele
grup
nieformalnych/grup
inicjatywnych
działających
w środowisku wiejskim i miejsko-wiejskim.
2. Każdy uczestnik konkursu reprezentujący organizację i/lub grupę nieformalną musi
spełnić następujące warunki:
1) uczestniczyć w systemie szkoleń b – learning realizowanych w ramach zadania
publicznego,
2) być bezpośrednio zaangażowanym w realizację inicjatywy będącej przedmiotem
zgłoszenia do konkursu,

3) być związanym z obszarem, na którym realizowane jest zadanie publiczne.
IV. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie osobiście na adres „Razem
dla Radomki” ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom fiszki projektowej (w temacie
należy wpisać: „Konkurs na Inicjatywy Lokalne”)
2. Autorską fiszkę projektową można złożyć tylko raz, ale organizacja/grupa
nieformalna/osoba fizyczna może być partnerem w więcej niż jednej
inicjatywie zgłaszanej do konkursu.
3. Fiszkę projektową składa osoba fizyczna, lider z grupy nieformalnej,
organizacji pozarządowej, który będzie realizował zgłaszaną inicjatywę
lokalną.
4. Fiszki projektowe opisują autorskie inicjatywy mające służyć: integracji
środowiska, animacji społecznej, organizacji wydarzeń kulturalnych,
sportowych, społecznych, itp.
5. Fiszki inicjatyw mogą powstawać już w trakcie pracy ze szkoleniowcem
w ramach Moduł 4: Pozyskanie środków na działanie i rozwój lub w trakcie
korzystania z usługi Mobilnego Doradcy.
6. Fiszki projektowe należy składać w terminie od 17.10.2016 r. do 04.11.2016
r. do godziny 15.00 w siedzibie Biura Organizatora Konkursu.
7. Fiszki projektowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Złożenie fiszki projektowej traktowane jest jako wyrażenie zgody na
przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji
konkursowej, w celu promocji.
V. JURY KONKURSU
1. Zespół oceniający złożone fiszki projektowe (jury) powołuje Prezes Zarządu
„Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania – Oferent zadania publicznego
pt. „Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych"
2. W skład jury wchodzi przedstawiciel każdego z partnerów zadania
publicznego.
3. Członkiem jury nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne
powiązania z podmiotami zgłaszającymi inicjatywę do konkursu.
VI. ZASADY ROZSTRZYGANIA KONKURSU
1. Kryteriami oceny fiszek projektowych :
a. szczegółowość opisu poszczególnych zadań w ramach zgłaszanej
inicjatywy lokalnej (0-20 pkt.),
b. znaczenie inicjatywy lokalnej dla społeczności lokalnej w powiązaniu z
diagnozą lokalnych potrzeb (0-10 pkt.)
c. efektywność inicjatywy lokalnej (0-10 pkt.)
d. inicjatywa
lokalna
angażuje
jak
największą
ilości
osób
(partnerzy/uczestnicy przedmiotowego zadania publicznego, wolontariusze
i inni) (0-5 pkt.)
e. partnerami w realizacji inicjatywy są inni uczestnicy zadania publicznego
(inne organizacje/grupy nieformalne) pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój
wiejskich organizacji pozarządowych” (0-5 pkt.)
f. klarowność
przedstawionego
budżetu
i
jego
adekwatność
do
proponowanej inicjatywy (0-10 pkt.)
g. udział środków własnych (finansowych i/lub rzeczowych) w realizacji
inicjatywy (0-5 pkt.)
h. innowacyjność zaproponowanych zadań w ramach inicjatywy (0-5 pkt)

i.

2.
3.
na
4.

aktywność uczestnika i jego przedstawicieli uczestniczących w szkoleniach
e-learningowych i stacjonarnych. Najaktywniejsza organizacja otrzyma
dodatkowe 15 pkt., kolejna organizacja pod względem liczby osób
biorących udział – 8 pkt., trzecia organizacja pod względem liczby
uczestników otrzyma – 4 pkt., czwarta i piąta pod względem ilości
uczestników projektu otrzyma – 1 pkt.
j. doświadczenie uczestnika w realizacji projektów i inicjatyw finansowanych
ze środków zewnętrznych (0-5 pkt.)
k. doświadczenie uczestnika w realizacji inicjatyw na rzecz społeczności
lokalnej (0-5 pkt.)
l. ocena trwałości realizacji projektu, który nie jest wydarzeniem
jednorazowym a ma szansę być kontynuowany w przyszłości. (0-5 pkt.)
Fiszka projektowa/inicjatywa może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Decyzję o ocenie fiszki i dofinasowaniu inicjatywy podejmuje jury jednogłośnie
podstawie dokonanej gruntownej oceny wniosków.
Decyzje jury mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurze odwołania.

VII. DOFINANSOWANIE
1. W ramach konkursu dofinasowanie otrzymają 3 inicjatywy lokalne, które na
etapie oceny przeprowadzonej przez jury otrzymały najwyższą liczbę punktów.
2. Każda z wybranych inicjatyw otrzyma wsparcie w wysokości 1 500,00 zł.
3. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na:
1) stronie internetowej: www.razemdlaradomki.pl (Aktualności oraz
zakładka
poświęcona
zadaniu
publicznemu),
www.elearningszkolenia.eu, www.innowacyjnaradomka.pl, www.mazowieckasieclgd.eu,
2) portalu społecznościowym facebook.com „Razem dla Radomki”
5. Z każdym z Autorów inicjatywy lokalnej (przedstawicielem organizacji /grupy
nieformalnej) podpisana zostanie umowa na realizację inicjatywy społecznej.
6. Umowy podpisane zostaną podpisane w terminie 7 dni od momentu publikacji
wyników konkursu.
7. Realizacja każdej z wybranych inicjatyw musi zakończyć się do dnia 06.12.2016
r.
8. Nabywcą usług, artykułów w ramach inicjatywy (podmiotem, na który będą
wystawiane rachunki, faktury, zawierane umowy dot. realizacji inicjatywy)
będzie formalnie „Razem dla Radomki” – Organizator konkursu, a realizatorem
inicjatywy – jaj Autor tj. organizacja/grupa nieformalna.
9. Wybrane inicjatywy zostaną sfinansowane z środków pozyskanej dotacji na
realizację zadania publicznego pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich
organizacji pozarządowych”.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych i ich publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, oraz zdjęć
i innych materiałów medialnych, informacyjnych i promocyjnych związanych z
realizowaną inicjatywą.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do
realizacji Konkursu i oznacza w szczególności:
1) nazwisko i imię/imiona, nazwa organizacji
2) ulica, kod, miejscowość, gmina,
3) telefon, ewentualnie fax,
4) adres e-mail.
3. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.

5.
6.
7.

Administratorem danych jest „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu.
Powierzenie danych jest nieodpłatnie.
„Razem dla Radomki” zobowiązuje się do:
1) podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa
w art. 36 – 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (j.t. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), oraz spełnienia
wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ww.
ustawy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.
2) zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania.
3) niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach naruszenia
tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także
o wszelkich czynnościach związanych z realizacją w/w Konkursu
prowadzonych
przez
Generalnego
Inspektora
Ochrony
Danych
Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.
4) realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób biorących udział
w Konkursie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin
konkursu
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
www.razemdlaradomki.pl w zakładce poświęconej zadaniu publicznemu
„Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”: Konkurs na
Lokalną Inicjatywę.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Organizatora
konkursu: Radom ul. Wernera 9/11, tel./fax 48 38 58 996, e-mail:
zarzad@razemdlaradomki.pl.
3. Niniejszy Regulamin może być zamieniony o czym zainteresowani udziałem
w konkursie zostaną poinformowani za pośrednictwem stron internetowych,
których adresy podano w Części VII pkt. 4 ppkt. 1) Regulaminu.

