Regulamin konkursu „INICJATORY”
Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań, zwane dalej organizatorem.

Cel konkursu

2. Celem głównym konkursu jest wyłonienie pięciu najlepszych inicjatyw realizowanych
na rzecz miasta i mieszkańców Poznania w roku 2017, zwane dalej inicjatywami.
3. Celem dodatkowym jest przyznanie Nagrody Mieszkańców dla inicjatywy, która
zdobędzie największą ilość głosów w otwartym głosowaniu dla mieszkańców
Poznania.
4. Ideą konkursu jest promowanie inicjatyw pozarządowych oraz wyróżnienie
dotychczasowych projektów realizowanych w Poznaniu.

Zgłoszenia do konkursu
Kryteria formalne:
5. Do konkursu może być zgłoszona inicjatywa, która, spełnia wszystkie następujące
kryteria formalne:
a) realizowana była przez organizacje pozarządowe i/lub mieszkańców Poznania,
b) była realizowana na rzecz Poznania i/lub jego mieszkańców,
c) była realizowana w roku 2017, niezależnie od okresu jej trwania,
d) rozpoczęcie realizacji inicjatywy mogło przypadać na lata poprzedzające rok 2017,
6. Inicjatywę do konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna.
7. Każda osoba fizyczna lub prawna może zgłosić dowolną liczbę inicjatyw.
8. Jedna inicjatywa może zostać zgłoszona kilka razy, ilość zgłoszeń tej samej inicjatywy
nie ma wpływu na wynik konkursu.
9. Inicjatywa zgłoszona kilka razy, będzie brała udział w konkursie w kategorii, do której
zostanie przydzielona po pierwszym zgłoszeniu.
10. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz dołączenie prezentacji zgodnych z poniższą specyfikacją.

11. Do

formularza

zgłoszeniowego

należy

dołączyć

prezentację

stanowiącą

przedstawienie zrealizowanej inicjatywy:
a) wykonaną oraz zapisaną w formacie PDF;
b) liczącą maksymalnie 10 slajdów;
12. Prezentacja stanowiąca załącznik do zgłoszenia musi zostać wykonana z
uwzględnieniem następujących kwestii:
a) nazwa inicjatywy;
b) miejsce realizacji inicjatywy;
c) data rozpoczęcia i opcjonalnie zakończenia inicjatywy;
d) opis działań realizowanych w ramach zgłaszanej inicjatywy na
rzecz poznańskiego środowiska w roku podlegającym ocenie, ze
szczególnym uwzględnieniem: liczby osób, na rzecz których
inicjatywa jest realizowana, czasu poświęconego na realizację
inicjatywy, rodzaju podejmowanych działań oraz nowatorskich
rozwiązań wprowadzanych przez realizatora/-ów, a także inne
informacje ważne dla oceny działalności kandydata;
e) zdjęcia w prezentacji muszą być zamieszczone zgodnie z
przepisami prawa autorskiego oraz zawierać zgodę osób na
zdjęciach

na

publikację

wizerunku;

prezentacje

zostaną

zamieszczone na stronie internetowej Miasta Poznania.
13. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są drogą elektroniczną na adres
ngo@um.poznan.pl.
14. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 16 kwietnia do 9 maja 2018 r. Decyduje
data wpłynięcia na adres ngo@um.poznan.pl
Ocen formalna zgłoszeń konkursowych
15. Oceny formalnej zgłoszeń pod kątem spełnienia warunków koniecznych dokonuje
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
16. Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi może odrzucić
zgłoszenie konkursowe z powodu nie spełnienia wymogów formalnych zawartych
w regulaminie konkursu.

17. Zgłoszenie inicjatywy musi zostać potwierdzone przez podmiot realizujący daną
inicjatywę,

potwierdzenia

dokonuje

Oddział

Koordynacji

Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi.
18. Lista inicjatyw zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.poznan.pl/mim/ngo/ .

Kategorie zgłoszeniowe

19. Inicjatywy zgłaszać można w następujących kategoriach:
a) ZDROWIE,
b) KULTURA,
c) SPORT,
d) ŚRODOWISKO,
e) EDUKACJA.
20. Dodatkową kategorię stanowi NAGRODA MIESZKAŃCÓW, nagroda przyznawana
będzie niezależnie od nagród w kategoriach zawartych w pkt. 19.
21. Inicjatywa, która zdobyła nagrodę w jednej z kategorii zawartej w pkt. 19 może
otrzymać również „Nagrodę Mieszkańców”.
Kapituła konkursowa
22. Kapitułę konkursową powołuje Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
23. W przypadku, gdy okaże się, że któryś z członków Kapituły lub jego małżonek,
krewny w linii prostej jest związany z organizacją, której inicjatywa nominowana
została do nagrody głównej w danej kategorii, w takim stosunku, który uzasadnia
zainteresowanie rozstrzygnięciem konkursu, powstrzymuje się on od zabierania głosu
w sprawie wyboru zwycięskiej inicjatywy w tej kategorii.
24. Kapituła wydaje ostateczny werdykt i ogłasza listę laureatów konkursu.
25. Od decyzji Kapituły nie można się odwołać.
26. Głosowanie kapituły jest tajne i odbywa się za pomocą formularzy do głosowania.
27. Każdy z członków kapituły otrzymuje zestaw dokumentów w postaci wszystkich
formularzy zgłoszeniowych w wersji elektronicznej, przynajmniej na 3 dni przed
posiedzeniem Kapituły, celem zapoznania się ze zgłoszonymi inicjatywami.
28. Kapituła konkursu wybiera laureatów na podstawie materiałów wymienionych
w pkt. 27.

29. W szczególnych przypadkach, o których decyduje Kapituła Konkursu, możliwe jest
nie przyznanie tytułu w danej kategorii.

Nagroda Mieszkańców
30. Przyznawana jest dla podmiotu realizującego zadanie na takich samych warunkach jak
w przypadku pozostałych kategorii, z wyłączeniem udziału kapituły konkursowej.
31. Wyniki rozstrzygające w kategorii „nagroda mieszkańców” są tajne do czasu
ogłoszenia wyników głosowania kapituły w pozostałych kategoriach.
32. Głosowanie mieszkańców odbywa się za pomocą dedykowanego narzędzia do
głosowania, dostępnego na stronie poznan.pl/organizacje.
33. Istnieje możliwość oddania jednego ważnego głosu z jednego adresu IP komputera.

Nagrody
34. Zwycięskie inicjatywy otrzymują tytuł „Inicjator 2017”.
35. Wręczenie nagrody oraz tytułu odbywa się podczas oficjalnej gali podsumowującej
konkurs.

