Warszawa, 23.11.2020 r.

Regulamin konkursu na inicjatywę obywatelską
organizowany w ramach Programu “Administracja pod Kontrolą”
§ 1 [Postanowienia ogólne]
1. Organizatorem konkursu na inicjatywę obywatelską, zwanego dalej „Konkursem”, jest
Fundacja „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji” z siedzibą przy ul. Ryżowej
24/G, 02—483 w Warszawie, numer KRS: 0000771354, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych działań organizacji pozarządowych
zrealizowanych od 1 maja 2020 r. do 17 grudnia 2020 r., które: (a) przyczyniają się do
kształtowania i propagowania postaw społecznych, obywatelskich, patriotycznych lub służą
przybliżaniu i upowszechnianiu zapisów prawa w celu edukowania w zakresie przeciwdziałania
przyczynom przestępczości przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem prewencji
korupcji oraz nadużycia funkcji, prewencji przestępstw przeciwko wyborom, porządkowi
publicznemu, środowisku, obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym oraz (b)
wspierają sprawny i transparentny system instytucji publicznych, w tym w szczególności (c)
społeczną kontrolę administracji publicznej, zwanych dalej: “Inicjatywami”.
3. Inicjatywa powinna mieć na celu: (a) zwiększenie świadomości prawnej obywateli, (b)
przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz (c) promowanie i rozwój instytucji
społecznej kontroli administracji publicznej. Przez Inicjatywy rozumie się w szczególności:
konferencje, warsztaty, webinaria, kampanie społeczne oraz informacyjne.
4. Dla Wnioskodawców wyłonionych w Konkursie Inicjatyw została przewidziana nagroda
określona w dalszej części niniejszego Regulaminu.
5. Konkurs organizowany jest w ramach Kompleksowego programu wzmacniania społecznej
kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia publicznego,
realizowanego w ramach konkursu nr DFS-II.7211.4.2020 na podstawie oferty na powierzenie
realizacji

zadań

ze

środków

Funduszu
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Pomocy

Pokrzywdzonym

oraz

Pomocy

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości, rozpisanej na okres od 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku, dalej jako
“Projekt”.
§ 2 [Warunki uczestnictwa w konkursie]
1. Inicjatywy w Konkursie mogą zgłaszać wyłącznie organizacje pozarządowe posiadające
osobowość prawną, zwane dalej „Wnioskodawcami” oraz spełniające postanowienia
niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie następuje za pośrednictwem wniosku złożonego przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
2. Wobec Wnioskodawcy nie może być prowadzone postępowanie likwidacyjne lub
upadłościowe, ani żadne inne postępowanie zmierzające do utraty przez tą organizację
osobowości prawnej.
3. Od udziału w Konkursie wyłączeni są Wnioskodawcy, którego członkowie organów oraz
pracownicy pozostają beneficjentami działań Organizatora w ramach Projektu na podstawie
stosownych umów w ramach Programu Szkoleniowego oraz Inicjatywy organizowane w
ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
4. Wnioskodawca przesyła na adres e-mail Organizatora kontakt@wsaa.pl zgłoszenie konkursowe
zatytułowane “Inicjatywa konkursowa APK” zawierające poprawnie wypełniony formularz
zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
5. Wniosek nie może zawierać działań:
a. naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, w tym prawa innych osób,
b. naruszających godność i wolność drugiego człowieka.
6. Jeden Wnioskodawca może zgłosić do Konkursu jedynie jedną, własną Inicjatywę.
7. Naruszenie Regulaminu powoduje utratę̨ prawa Wnioskodawcy do uczestnictwa w Konkursie.
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§ 3 [Rozstrzygnięcie Konkursu i nagroda]
1. Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła komisję konkursową złożoną ze wskazanych
przez siebie osób wyróżniających się doświadczeniem i wiedzą z zakresu realizacji projektów
społecznych, minimum trzech.
2. Obrady komisji konkursowej organizuje i prowadzi wskazany przez Organizatora
przewodniczący Komisji Konkursowej. Obrady są tajne.
3. Z prac komisji konkursowej sporządzany jest protokół.
4. Konkurs polega na wyłonieniu do trzech najlepszych Inicjatyw spośród nadesłanych zgłoszeń,
spełniających wymogi niniejszego Regulaminu.
5. Zgłoszenia podlegać będą ocenie:
a. formalnej, tj. kompletności oraz poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
b. merytorycznej, zgodnie z ust. 6.
6. W ramach oceny merytorycznej, Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Inicjatyw
pod względem następujących kryteriów:
a. osiągnięcie celów wskazanych w § 1 ust. 3 (0-15 pkt.)
b. zasięg Inicjatywy (0 - 5 pkt.)
c. innowacyjności Inicjatywy (0 - 3 pkt.)
d. Sposobu oraz jakości przeprowadzenia Inicjatywy (0 - 4 pkt.)
e. Zaangażowania odbiorców (0 - 3 pkt.)
7. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody pieniężno-rzeczowe, w tym: vouchery
szkoleniowe służące profesjonalizacji działań organizacji oraz sprzęt elektroniczny.
8. Organizator występuje jako płatnik właściwego podatku od nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80
poz. 350).
9. Suma nagród w Konkursie wynosi 21.000 zł.
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10. Przekazanie nagrody nastąpi po spełnieniu przez zwycięzcy Konkursu wszelkich formalności
związanych z dopełnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
11. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
http://www.administracjapodkontrola.pl

oraz

profilach

Fundacji

w

mediach

społecznościowych.
12. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową w dniu ogłoszenia
wyników.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o Wnioskodawcy i informacji
o Inicjatywie, nagrodzonej w ramach Konkursu.
§ 4 [Mechanizm przyznawania nagród]
1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody. Zwycięzcy, w kolejności zgodnej z uzyskanym
wynikiem punktowym, będą mieli możliwość wyboru jednej z nagród po kontakcie z
Organizatorem. Wybrana przez Zwycięzcę z wyższym wynikiem punktowym nagroda,
wyłączona jest z puli nagród pozostałych dla kolejnych Zwycięzców.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia liczby zwycięzców mniejszej niż
maksymalnie przewidziana w wypadku otrzymania prac o niezadowalającej jakości lub
nadesłania zgłoszeń niespełniających postanowień niniejszego Regulaminu. Nie wpływa to na
kształt procedury wskazanej w ust. 1 a niewykorzystane nagrody pozostają w dyspozycji
Organizatora.
§ 5 [Terminy]
1. Konkurs przeprowadzony będzie w oparciu o następujące ramy czasowe:
a. nadsyłanie Inicjatyw - od 12 do 19 grudnia 2020 r.
b. praca Komisji Konkursowej - od 19 do 23 grudnia 2020 r.
c. ogłoszenie wyników - 24 grudnia 2020 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższych terminów.
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3. W wypadku zmiany terminów Organizator prześle Wnioskodawcy informację o zmianie
terminu oraz ogłosi to poprzez kanały komunikacyjne Organizatora, w szczególności strony
internetowej konkursu, w portalach społecznościowych na profilach Organizatora.
4. W wypadku zmiany terminów Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie
względem Organizatora.
§ 6 [Postanowienia końcowe]
1. Wszystkie informacje związane z Konkursem dostępne są̨ na stronie internetowej
http://www.administracjapodkontrola.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszego Regulaminu lub odstąpienia od
realizacji konkursu bez podania przyczyny.
3. Prawa i obowiązki organizatora i Wnioskodawców Konkursu określa niniejszy Regulamin.
4. Wyniki Konkursu są ostateczne.
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