
 

 

 

 

Regulamin Konkursu „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017” 

§ 1. 

1. Organizatorem konkursu „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017” jest Grupa Inicjatywna na rzecz 

bieszczadzkich NGO pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”.  

2. Partnerem konkursu jest Urząd Miasta Ustrzyki Dolne, Fundacja Bieszczadzka, Młodzieżowa 

Gminna Rada Pożytku Publicznego, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz 

Powiat Bieszczadzki. 

§ 2. 

1. Celem konkursu „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017” jest zacieśnienie współpracy, aktywizacja i 

integracja środowiska NGO oraz promocja aktywności obywatelskiej i dobrych praktyk 

organizacji pozarządowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności, wymiana 

doświadczeń, promocja obszaru działalności ngo.   

§ 3. 
Zasady uczestnictwa 

 
1. Uczestnikami konkursu „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017” mogą być jedynie inicjatywy 

zgłoszone przez: 

a) organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże 

pożarne i inne,  

b) nieformalne grupy inicjatywne,  

c) szkoły i placówki oświatowe, 

d) instytucje kultury,  

e) instytucje pomocy społecznej,  

f) podmioty świadczące opiekę medyczną,  

g) inne instytucje bądź przedsiębiorstwa współpracujące z wolontariuszami na terenie 

Bieszczadów.  

2. Każdy z podmiotów wymienionych w § 3 pkt. 1 może zgłosić jedną inicjatywę zrealizowaną w 

2017 roku do konkursu.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do 

regulaminu). Należy wypełnić wszystkie pola formularza.  

4. Do każdego formularza należy dołączyć zdjęcia zgłoszonej inicjatywy (w formie pliku JPG, 

min. 3 z podaniem danych autora). Kompletny opis zgłoszenia powinien mieścić się na 

maksymalnie jednej stronie formatu A4. W przypadku zgłoszeń dokonywanych drogą 

elektroniczną opis powinien być sporządzony w formie pliku komputerowego (skan 

dokumentów). 

5. Zgłoszenia inicjatyw do konkursu „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017” przyjmowane są:  

a) osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ul. Rynek 27/28,  38-

700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017”, 



 

 

 

b) drogą pocztową na adres Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady ”ul. Rynek 27/28, 

38-700 Ustrzyki Dolne, 

c) drogą poczty elektronicznej na adres Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”: 

lgdzielonebieszczady@wp.pl. 

6. Termin składania zgłoszeń mija 20 października  2017 r., o godz. 16.00.   

§ 4. 
Przebieg konkursu 

 
1. Konkurs „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017” podzielony jest na trzy etapy: 

 ETAP I – zgłaszanie inicjatyw przez podmioty wymienione w § 3 pkt. 1, 

 ETAP II – wyłonienie zwycięskiej inicjatywy spośród zgłoszonych przez kapitułę konkursu, 

 ETAP III – ogłoszenie wyników konkursu  

2. Dokonując oceny Kapituła będzie brała pod uwagę następujące cechy inicjatyw: 

zaangażowanie mieszkańców w realizację, długofalowe oddziaływanie inicjatywy, wpływ na 

integrację społeczności lokalnej, oryginalność i innowacyjność. 

3. Kapituła w wyjątkowych przypadkach może odstąpić od przyznania tytułu.   

4. Ogłoszenie wyników konkursu „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017” oraz wręczenie  

nagród nastąpi podczas II Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych  29 października 

2017 r w Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a). 

5.  Do czasu uroczystości werdykt będzie zachowany w tajemnicy.  

§ 5. 
Kapituła konkursu 

 
1. Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów konkursu „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017” dokonuje 

Kapituła Konkursu. 

2. Kapituła konkursu działa na podstawie zasad określonych niniejszym regulaminem.  

3. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

4. Dokonując wyboru do tytułu „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017”, każdy z członków Kapituły 

dysponuje jednym głosem.  

5. Decyzje kapituły są niepodważalne i ostateczne.  

§ 6. 
Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”.  

2. Dane podmiotów zgłaszających inicjatywy będą przetwarzane przez organizatora zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

3. Podmiot zgłaszający ma prawo dostępu i edycji swoich danych osobowych.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji organizatora z uczestnikami i 

podmiotami zgłaszającymi. a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania, c) adres e-mail, d) 

numer telefonu.  

§ 7. 
Postanowienia końcowe 



 

 

 

 
1. Regulamin konkursu „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017” dostępny jest również w siedzibie 

Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady ” ul. Rynek 27/28,  38-700 Ustrzyki Dolne, od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Kapituła 

Konkursu.  

4. Wysłanie zgłoszenia oraz oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

 

 


