
 

 

 

 

KONKURS  
 „GODNI NAŚLADOWANIA” 

ORGANIZOWANY PRZEZ RADĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  

pod honorowym patronatem Marszałka Województwa  
oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

 
 

KATEGORIA III 
 

SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA 
 
 

 

Regulamin 
 
 

§1 
Patroni Kategorii 

 
Patronami Kategorii III są:  
- Bank Żywności w Olsztynie 
- Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
 

§2 
Adresaci Kategorii 

 
1. Do Kategorii III Konkursu mogą być zgłaszane samorządy gminne i powiatowe 

województwa warmińsko-mazurskiego mające szczególne osiągnięcia we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i są przez środowisko organizacji 
pozarządowych danego powiatu/gminy uznane za samorząd przyjazny 
organizacjom. 
 

2. Zgłoszeń mogą dokonywać:  
 organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku 

publicznego (np. kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa 
społeczne), 

 reprezentacje sektora pozarządowego (gminne i powiatowe).  
 

3. Zgłoszenie musi być złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do 
niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy 
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złożyć w terminie do 28 kwietnia 2017 roku (decyduje data wpływu, nie 
data stempla pocztowego). 
 W przypadku wersji papierowej konieczne jest również załączenie 

wszystkich materiałów i dokumentów na nośniku elektronicznym 
(np. płyta CD, pendrive) i złożenie w sekretariacie Rady Organizacji 
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: ul. Marka 
Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, tel. 89 523 73 45; 

 W przypadku wersji elektronicznej należy wysłać na adres e-mail: 
godninasladowania@gmail.com z dopiskiem „Kategoria III”. 

 
§3 

Nagrody 
 

4. Co roku przyznany będzie jeden tytuł: „Samorząd Przyjazny Organizacjom 
Pozarządowym” wraz ze statuetką „Godni Naśladowania”.  

5. Kapituła ma prawo zdecydować o nieprzyznaniu nagrody. 
 

§4 
Ocena, Kapituła 

 
6. Złożone wnioski oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym. 
7. Za ocenę formalną wniosków odpowiada sekretariat Rady.  
8. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności wniosku z Regulaminem 

Kategorii. W przypadku uchybień, wnioskodawca zawiadamiany jest drogą 
telefoniczną lub mailową  o tym fakcie i ma trzy dni na naniesienie poprawek. 
Po upływie tego czasu i nieuzupełnieniu braków wniosek zostaje odrzucony z 
przyczyn formalnych i nie przekazany do oceny merytorycznej. 

9. Oceny merytorycznej dokonuje Kapituła Kategorii III.  
10. Ocena zgłoszonych inicjatyw zostanie dokonana w oparciu o następujące 

kryteria:  
a. Istnienie przejrzystego systemu współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi wyrażonego m.in. przyjętymi dokumentami: rocznym  
i wieloletnim programem współpracy, zasadami współpracy itp. 
(opracowanymi w oparciu o „Model współpracy administracji publicznej  
i organizacji pozarządowych” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej); 

b. zapisy w strategiach rozwoju i innych dokumentach prawa lokalnego 
zapewniających partycypację organizacji w zarządzaniu wspólnotą lokalną; 

c. udział organizacji w tworzeniu w/w dokumentów oraz w działaniach 
samorządu; 

d. istnienie i dobra jakość pracy ciał dialogu obywatelskiego: np. Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, Rady Sportu, Rad Seniorów itp.  

e. realizowanie projektów w partnerstwie z organizacjami; 
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f. stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie współpracy z 
organizacjami; 

g. wysokość środków finansowych przeznaczanych na zadania dla 
organizacji (w tym % w stosunku do budżetu danej gminy/powiatu); 

h. stosowanie umów wieloletnich itp.  
11. Podmiot zgłaszający samorząd do Konkursu musi dostarczyć opinię 

gminnej lub powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych lub opinię 
Rady Działalności Pożytku Publicznego (strony pozarządowej), lub  
w razie braku tego typu reprezentacji – przynajmniej trzech organizacji 
pozarządowych.  

12. Członkami Kapituły Konkursu są osoby wskazane przez Radę Organizacji 
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciele 
Patronów. 

13. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego/cą.  
14. Członkiem Kapituły nie może być osoba mająca powiązania z podmiotami 

składającymi inicjatywę do konkursu. 
15. Za organizację pracy Kapituły odpowiada jej Przewodniczący/ca wybrany/a 

spośród członków Kapituły, a za obsługę Kapituły sekretariat Rady.  
 

§5 
Ogłoszenie wyników 

 
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas dorocznej Gali Konkursu „Godni 
Naśladowania”, która się odbędzie 14. czerwca 2017 w Olsztynie. 
 

§6 
Postanowienia końcowe 

 
Regulamin Konkursu i jego zmiany zatwierdza Prezydium Rady Organizacji 
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w porozumieniu z Bankiem 
Żywności. 
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Załącznik do Regulaminu  
 

 

WNIOSEK  
ZGŁOSZENIOWY 

do Konkursu „Godni Naśladowania” 
 

KATEGORIA III 

SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA 
 
 

I. PODMIOT ZGŁASZAJĄCY 
 

1. Nazwa i siedziba podmiotu zgłaszającego wniosek: 

 

  
2. Adres do korespondencji (adres pocztowy, telefon, fax, adres poczty 

elektronicznej): 

 

 
 

II. INFORMACJE O ZGŁASZANYM SAMORZĄDZIE 
 

3. Nazwa i siedziba samorządu: 

 

  
4. Adres do korespondencji (adres pocztowy, telefon, fax, adres poczty 

elektronicznej): 

 

 
5. Dotychczasowa działalność samorządu w zakresie współpracy                                    

z organizacjami pozarządowymi – szczególne osiągnięcia, w tym liczba  
i kwota przyznanych dotacji (w ostatnim roku): 
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6. Współpraca z reprezentacją sektora pozarządowego w wymiarze powiatowym 

lub gminnym: 

 

 
  

III. ZAŁĄCZNIKI 
 

Do wniosku należy dołączyć: (w przypadku wersji elektronicznej mogą być 
skany dokumentów): 
 

 Roczny program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 
(może być podany link do strony internetowej na której znajduje się program); 

 Inne dokumenty i zarządzenia dokumentujące współpracę np.: „Zasady 
współpracy”, strategie rozwoju, programy społeczne itp.; (j.w.) 

 Opinię reprezentacji sektora pozarządowego lub Rady Działalności Pożytku 
Publicznego (strona pozarządowa) gminy lub powiatu. W przypadku, gdy w 
gminie lub powiecie nie ma takiego ciała - rekomendację przynajmniej trzech 
organizacji pozarządowych. 

 
Ponadto rekomendowane jest załączenie:  

 
 Materiałów ilustrujących współpracę (materiały, zdjęcia, wycinki prasowe). 
 Innych materiałów – np. nt. wspólnie realizowanych projektów.  

 
Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie                                    
do 28 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu, nie data stempla pocztowego)  
w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-
Mazurskiego: ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, tel. 89 523 73 45 lub  
w przypadku wersji elektronicznej na e-mail: godninasladowania@gmail.com   
z dopiskiem „Kategoria III”. 
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W przypadku składania wersji papierowej wniosku, należy dołączyć do niej 
NOŚNIK ELEKTRONICZNY (np. CD, pendrive), na którym znajdą się wszystkie 
składane dokumenty wraz z załącznikami. 
 
 

 


