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Konkurs „Dokąd zmierzamy” – po to, by działać łatwiej i efektywniej - z 

wizją i planem. 

 

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 pozarządowych 

do planowania strategii działania w dłuższej perspektywie czasowej. 

Pomoże to w budowaniu trwałości organizacji. 

 

3. Przedmiot Konkursu i warunki udziału 

W ramach Konkursu wspierany będzie rozwój organizacji, które 

przygotują w formie dokumentu swoją strategię działania na lata 2013 – 

2015.  

1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych 

(istniejących lub w trakcie rejestracji) działających na terenie 

powiatu grójeckiego. Do konkursu może przystąpić organizacja 

bez względu na wielkość, budżet czy zasięg. 

2. Przedmiotem Konkursu jest opis planu strategicznego w 

perspektywie 3 lat tj. 2013-2015. Opis ten należy dokonać na 

formularzu będącym załącznikiem do regulaminu. Należy w nim 

podać m.in. misję i wizję, analizę mocnych i słabych stron 

wewnątrz organizacji, oraz szans i zagrożeń, informację o 

potrzebach społeczności lokalnej i samej organizacji, określenie roli 

w społeczności, cele strategiczne, oczekiwane rezultaty, plan 

działania, ryzyka.  
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3. Warunkiem udziału w Konkursie jest uczestnictwo przynajmniej jednej osoby z 

organizacji w szkoleniu: „Planowanie strategiczne” , które odbędzie się 15 września. 

(informacje szczegółowe odnośnie szkolenia zostanie upubliczniona do 8 września na 

www.stowarzyszeniewarka.pl).  W ramach szkolenia uczestnicy dostaną instrukcje 

dotyczące wypełnienia formularza konkursowego. 

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

Regulaminu. 

5. Organizacje mają prawo skorzystać przy wypełnianiu formularza z pomocy 

Konsultanta Organizacji Pozarządowych: Kontakt: Dorota Lenarczyk 

dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl, tel. 504 671 770 

6. Zgłoszenie do Konkursu należy dokonać w terminie do 25 października  2012 poprzez 

przesłanie na adres warka@stowarzyszeniewarka.pl wypełnionego komputerowo i 

podpisanego formularza. 

7. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach na adres e-mailowy podany w 

zgłoszeniu, niezwłocznie po rozstrzygnięcie konkursu.  

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

podczas podsumowania projektu pt. Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego (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.  

 

4. Kryteria wyboru zwycięzców 

Zgłoszenia pod kątem formalnym oceniane będą przez Organizatora Konkursu.  

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do oceny merytorycznej jest spełnienie poniższych 

kryteriów formalnych: 

1. Wpływ zgłoszenia w terminie określonym w Regulaminie  

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

wszystkich pól 

3. W wymaganych polach znajduje się informacja będąca odpowiedzą na zadane 

pytanie 

4. Projekt jest zgodny z celem Konkursu 

 

Zgłoszenia pod kątem merytorycznym zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w 

skład której wejdą: Przedstawiciele Organizatora, Partnerów Projektu, ekspertów z 

organizacji pozarządowych 

Premiowane będą prace zawierające plan strategiczny organizacji, które w największym 

stopniu: 

1. Mają jasno zdefiniowaną misję 

2. Kompleksowo ale konkretnie opisują środowisko, w którym organizacja działa 

3. Zawierają wyczerpującą analizę SWOT 

4. Jasno definiują postawione cele strategiczne 
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5. Mają dobrze przemyślany plan realizacji celów tj. plan jest konkretny, osadzony w 

czasie, realny 

6. Wskazują zamierzone rezultaty w odniesieniu do postawionych celów 

7. Zawierają budżet oraz przemyślany plan finansowy wraz ze wskazaniem źródeł 

finansowania 

8. Zawierają przewidywane ryzyka 

 

 

5. Nagrody 

1. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe o łączonej wartości 7500zł. 

Planowane jest przyznanie 3 nagród o wartości 2500zł, 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 2500zł ma służyć rozwojowi organizacji. W ramach nagrody 

organizacja będzie mogła zamówić np. wyposażenie biura (np. sprzęt, meble), 

materiały reklamowe organizacji (np. wizytówki, ulotki, banery, projekt strony 

internetowej) 

3. Organizacja może zakupić nagrodę z fakturą wystawioną maksymalnie do 5 grudnia 

2012r. Zwrot kosztów na podstawie faktury wystawionej po tym terminie nie będzie 

możliwy. Organizator opłaca fakturę przelewową lub zwraca poniesione koszty 

gotówką.  

4. 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.  

5. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną wyróżnieni dyplomem wręczonym podczas 

Święta Społeczników Powiatu Grójeckiego  

 

6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji 

dotyczących zgłoszeń do Konkursu. 

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

3. Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich 

danych teleadresowych, dysponując jednocześnie prawem do ich wglądu 

 i poprawiania.  

4. Na pytania związane z Konkursem odpowiada Organizator. 

Kontakt: Dorota Lenarczyk, dlenarczyk@warka-info.pl, 504 671 770 
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