Regulamin Konkursu „Działania godne uwagi”
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Informacje podstawowe
Konkurs pn. „Działania godne uwagi” jest częścią projektu pn. „Akcelerator NGO”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Konkurs jest prowadzony na terenie województwa wielkopolskiego.
Organizatorem Konkursu jest Centrum PISOP, Partnerem Centrum Informacyjno-Doradcze
w Kaliszu działające przy Fundacji „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” w Kaliszu na terenie
powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, kępińskiego oraz ostrzeszowskiego.
Idea Konkursu
Celem Konkursu jest promocja działań podejmowanych przez wielkopolskie organizacje
pozarządowe na rzecz społeczności lokalnej tzw. inicjatyw lokalnych.
Zasady wyboru inicjatyw lokalnych do Konkursu
1.
Zgłoszenia do udziału w Konkursie z powiatów kaliskiego, ostrowskiego, kępińskiego
oraz ostrzeszowskiego przyjmowane są w dniach od 1.09 do 21.09. br. mailem
cid@kip.kalisz.pl, pocztą na adres: Fundacja „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” w Kaliszu,
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
(decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Konkursu). Formularz dostępny na
stronie www.kip.kalisz.pl
Wyboru pięciu ze zgłoszonych działań, dokona Kapituła w składzie: reprezentanci CID w
Kaliszu, instytucji samorządu lokalnego, lokalnych mediów. Kapituła dokona wyboru działań
na podstawie następujących kryteriów: innowacyjność, skala, stopień zaangażowania
mieszkańców, korzyści społeczne.
Ostatecznego wyboru zwycięskiego działania, z pięciu wskazanych przez Kapitułę, dokonają
mieszkańcy powiatów kaliskiego, ostrowskiego, kępińskiego oraz ostrzeszowskiego, którzy
wezmą udziałw głosowaniu.
Głosowanie odbywać będzie się w dniach 1.10-30.10.2012 za pośrednictwem:
profilu CID w Kaliszu na Facebook’u Fundacji KIP – zakładki lubię to,
b. poczty na adres Fundacja „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” w Kaliszu, ul.
Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
poczty e-mail cid@kip.kalisz.pl
W Konkursie zwycięża to działanie, które otrzyma najwięcej głosów.
Nagrody
Nagrodą dla zwycięzców Konkursu są:
statuetka oraz dyplom „Działanie godne uwagi”,
promocja inicjatywy w artykule zamieszczonym w serwisie www.wielkopolskie.ngo.pl oraz
gazecie lokalnej – „Ziemia Kaliska”.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek i dyplomów w konkursie odbędzie się podczas
Forum Organizacji Pozarządowych organizowanym 29.11.2012 r. w Poznaniu.
Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość zmiany daty Konferencji.
Postanowienia końcowe
Konkurs realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Organizatorami
Konkursu na terenie określonych powiatów jest łącznie 7 Centrów Informacyjno-Doradczych
oraz 1 regionalne Centrum Informacyjno-Doradcze działające przy:
Centrum PISOP działające na terenie powiatów: leszczyńskiego, wolsztyńskiego
64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6, e-mail: pisop@pisop.org.pl, tel. 65/520 78 86

Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupie Działania działającej na terenie
powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego
·
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 88, e-mail: lgd.czarnkow@gmail.com , tel. 67/344 16 53
c. Stowarzyszeniu Dziecko działającym na terenie powiatów: gostyńskiego, rawickiego
·
63-800 Gostyń, ul. Parkowa 1 A, e-mail: stowarzyszeniedziecko@wp.pl, tel. 725 167 236
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Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości działającej na terenie powiatów: m.
Kalisza, kaliskiego, kępińskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25, e-mail: sekretariat@kip.kalisz.pl, tel. 62 764 12 42
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ działającej na terenie powiatów:
m. Konina, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego
62 - 510 Konin, ul. Południowa 2a, e-mail: cid.konin@gmail.com, tel. 63 211 22 19
Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA działającym na terenie powiatów:
pilskiego, złotowskiego
64-920 Piła, ul. 11-tego Listopada 40, p. II, p.318, e-mail: effata@wp.pl, tel. 601 970 679
Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom Zagrożonymi i Osobom Niepełnosprawnym
oraz Współpracy z Zagranicą działającym na terenie powiatów: jarocińskiego,
krotoszyńskiego, pleszewskiego
63-300 Pleszew, ul. Św. Ducha 5/13 (Dom Rzemiosła), e-mail: cidpleszew@gmail.com,
tel. 62 742 76 80
Centrum PISOP – jako Regionalny Centrum Informacyjno-Doradcze działającym na
terenie powiatów: m. Poznania, gnieźnieńskiego, grodziskiego, kościańskiego,
nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego,
wągrowieckiego, wrzesińskiego
61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/6/96, e-mail: pisop@pisop.org.pl, tel. 61/851 91 34.
Administratorem danych osobowych zgłaszających, przetwarzanych w związku
z Konkursem, jest Organizator. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. Nr 123, poz. 883) w celach
prowadzenia Konkursu. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz zmiany przekazanych danych.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu Konkursu
o czym powiadomi realizatorów nominowanych inicjatyw mailowo i telefonicznie.
Więcej informacji:
Centrum Informacyjno – Doradcze przy Fundacji „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25
Tel: + 48 62 765 60 56
Fax: + 48 62 765 60 56
e-mail: cid@kip.kalisz.pl

