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Konkurs „Razem lepiej” ma na celu 

zachęcenie do podejmowania na 

poziomie lokalnym przedsięwzięć 

partnerskich w ramach  

projektów społecznych. 

 

Regulamin Konkursu 
 

1. Organizator 

Konkurs „Razem Lepiej” zwany dalej Konkursem organizowany jest przez 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w ramach projektu „Powiatowe Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej” realizowanego we współpracy z 

Powiatem Grójeckim, przy udziale finansowania ze środków Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

2. Cel  

Celem Konkursu jest zachęcenie lokalnych organizacji, instytucji, grup i 

innych podmiotów działających na rzecz społeczności powiatu 

grójeckiego do planowania i podejmowania Przedsięwzięć Partnerskich 

(zwanych również dalej Partnerstwami) tj. wspólnych inicjatyw 

realizowanych z wykorzystaniem wzajemnych zasobów, z 

uwzględnieniem korzyści o charakterze dobra wspólnego dla 

społeczności lokalnych oraz wszystkich Członków Partnerstwa. 

 

3. Przedmiot Konkursu i warunki udziału 

W ramach Konkursu wspierane będą Przedsięwzięcia Partnerskie,  tj. 

takie które inicjują współpracę lokalnych Partnerów przy wykorzystaniu 

ich zasobów. 

1. Konkurs skierowany jest do podmiotów działających na terenie 

powiatu grójeckiego.  

2. Przedmiotem Konkursu jest opis Przedsięwzięcia Partnerskiego – 

małego projektu społecznego, planowanego do realizacji w 

2011r., którego celem jest dobro wspólne społeczności lokalnej. 

Temat projektu jest dowolny może być to np. organizacja imprezy 

dla społeczności lokalnej, kampania społeczna, organizacja 

wydarzenia integrującego szersze grono Członków Partnerstwa, 

organizacja akcji pomocy osób w trudnym położeniu, wydarzenie 

kulturalne, działania aktywizujące, konkurs dla młodzieży i wiele 

innych.  
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3. Wniosek do Konkursu, w imieniu Partnerstwa, składa  organizacja pozarządowa jako 

Lider projektu. 

4. Partnerstwo tworzą Członkowie Partnerstwa, tj Lider  i minimum 2 Partnerów, 

Partnerami mogą być:  

 Organizacje pozarządowe 

 Niesformalizowane grupy, działające np. przy jednostkach samorządu  - 

instytucjach kultury, szkołach, parafiach itp. 

 Firmy, jednostki samorządowe 

5. Projekt jest otwarty na inne podmioty (organizacje, grupy, instytucje, osoby, media, 

jednostki samorządowe, firmy itp.), których rolą jest udział doraźny w projekcie (nie 

koniecznie zatem -  jak w przypadku Partnerów, silne współdziałanie). 

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest uczestnictwo przedstawicieli Członków 

Partnerstwa projektu w przynajmniej jednym z dwóch wymienionych szkoleń: 

„Partnerstwo w działaniach” (wrzesień), „Skuteczna komunikacja w zespole” 

(październik)  organizowanych, w ramach projektu „Powiatowe Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej”. Za udział w obu szkoleniach zgłaszany projekt dostaje 

dodatkowe punkty. Podczas wymienionych szkoleń poruszane będą tematy 

pomagające w przygotowaniu zgłaszanych Przedsięwzięć Partnerskich. 

7. Projekt powinien się opierać głównie na zasobach niefinansowych Członków 

Partnerstwa i innych podmiotów zaangażowanych w zadanie. Wkład finansowy jest 

możliwy ale nie obligatoryjny.  

8. Projekt należy przedstawić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zał. 1 do  

Regulaminu. 

9. Zgłoszenie do Konkursu należy dokonać w terminie do 8 listopada 2010 do godz. 16.00 

poprzez przesłanie/dostarczenie wypełnionego komputerowo i podpisanego 

formularza na adres: 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

Ul.Gośniewska 46, 05-660 Warka 

Decyduje data wpływu zgłoszenia. 

10. Jedna organizacja jako Lider może złożyć 1 zgłoszenie.  

11. Podanie do publicznej wiadomości wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 

podczas podsumowania projektu pt. Forum Aktywności Lokalnej (z udziałem władz 

samorządowych, parlamentarzystów Ziemi radomskiej, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, instytucji publicznych oraz mediów), które  odbędzie się w pierwszej 

połowie grudnia 2010.  Termin uroczystego podsumowania zostanie podany do 

wiadomości z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

12. Podczas uroczystości Forum Aktywności Lokalnej nagrodzone projekty zostaną 

zaprezentowane przez ich autorów w formie krótkiej prezentacji. 

 

4. Kryteria wyboru zwycięzców 

Zgłoszenia pod kątem formalnym oceniane będą przez Organizatora Konkursu.  

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do oceny merytorycznej jest spełnienie poniższych 

kryteriów formalnych: 
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1. Wpływ zgłoszenia w terminie określonym w Regulaminie  

tj. do 8 listopada 2010 (do godz. 16.00) 

2. Wypełnienie poprawne formularza zgłoszeniowego tj. komputerowo, z uzupełnieniem 

wszystkich pól 

3. Zgłoszenia dokonuje Lider projektu – organizacja pozarządowa 

4. Partnerstwo stanowi min. 3 Członków Partnerstwa 

5. Podpisanie wniosku przez wszystkich Członków Partnerstwa 

6. Uczestnictwo Członków Partnerstwa w przynajmniej 1 szkoleniu wymienionym w pkt. 3 

7. Projekt jest zgodny z celem Konkursu 

 

Zgłoszenia pod kątem merytorycznym zostaną ocenione wg Karty oceny – zał. 2 przez 

Komisję Konkursową, w skład której wejdą: Przedstawiciele Organizatora, Starostwa 

Powiatowego w Grójcu, ekspertów z organizacji pozarządowych spoza powiatu 

grójeckiego.  

Premiowane będą projekty, które w największym stopniu: 

1. Mają realny i jasno określony cel o charakterze dobra wspólnego oraz dobrze 

zaplanowane działania  

2. Angażują poza Członkami Partnerstwa także dodatkowo inne podmioty  

3. Opisują powstanie Partnerstwa tj. udział Członków Partnerstwa w tworzeniu projektu, 

uzasadniają dobór Członków Partnerstwa z uwzględnieniem niezbędności do 

powodzenia realizacji Projektu, osiągnięcia zakładanego celu i korzyści z udziału w 

Partnerstwie. 

4. Wykorzystują mocne strony i zasoby Członków Partnerstwa w realizacji projektu np. 

konkretne umiejętności, zdobyte doświadczenie, wiedza o potrzebach, kontakty z 

osobami, instytucjami, firmami, zasoby techniczne, lokalowe itp. oraz umiejętnie 

planują podział zadań na Członków Partnerstwa. 

5. Uwzględniają odniesienie korzyści każdego z Członków Partnerstwa (np. dotarcie do 

nowych odbiorców, promocja działań, zdobycie doświadczenia, itp. lub inne które 

stanowią wartość dla danego Członka Partnerstwa)  

6. Mają określony sposób w jaki Partnerstwo będzie zarządzane, jak będzie odbywał się 

przepływ informacji, jak będzie wyglądało podejmowanie decyzji i nadzór nad 

realizacją oraz koordynacją działań.  

7. Jasno uzasadniają wnioskowaną nagrodę.  

 

5. Nagrody 

1. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe o łączonej wartości 6000zł. 

Planowane jest przyznanie 2 nagród o wartości 3000zł, przy czym wysokość i ilość 

nagród może ulec zmianie w zależności od decyzji Komisji Konkursu (w przypadku 

zmiany wysokości nagród Komisja ma prawo do ustalenia formy nagrody ze 

zwycięzcą), zmianie nie ulegnie wysokość łącznej puli. 

2. Przyznana nagroda dla zwycięzcy, składająca się z maksymalnie 3 zakupów o 

wartości w sumie do 3000zł ma służyć Partnerstwu do realizacji projektu lub stanowić 

dobro wspólne Członków Partnerstwa w przyszłości. 
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Ze względu na finansowanie nagrody z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich może być  

zakupiona jedynie do 1 grudnia 2010r. 

 

 

Nagrodę mogą stanowić: 

- materiały, sprzęt (np. sprzęt biurowy lub inny niezbędny do realizacji projektu lub 

stanowiący dobro wspólne Członków Partnerstwa w przyszłości) 

- dobra zużywalne lub usługi na potrzeby realizacji projektu (np. materiały 

promocyjne) 

3. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności, za jakość i użyteczność przekazanej nagrody.  

4. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną wyróżnieni dyplomem wręczonym podczas 

Uroczystego Forum Aktywności Lokalnej oraz otrzymają symboliczne upominki (łączna 

pula na upominki – 1000zł)  

 

6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji 

dotyczących zgłoszeń do Konkursu. 

2. Złożenie wniosku do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie zawartych w nim informacji do ewentualnego upowszechniania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu. 

4. Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich 

danych teleadresowych, dysponując jednocześnie prawem do ich wglądu 

 i poprawiania.  

5. Na pytania związane z Konkursem odpowiada Organizator. 

Kontakt: Dorota Lenarczyk, dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl, 504 671 770 
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