
 

REGULAMIN KONKURSU 

„NA WDROŻENIE INNOWACJI, 

USPRAWNIAJĄCEJ PRACĘ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ” 

 

Podstawowe informacje o konkursie 

§1. 

1. W ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków otrzymanych od 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 
ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. "Pozarządowy e-Manager. Rozwój 
instytucjonalny organizacji w dobie cyfrowej rewolucji”, Forum Organizacji Pozarządowych 
Subregionu Zachodniego FOPSZ oraz Stowarzyszenie Kulturalne ASK, zwane dalej 
„Organizatorem” ogłasza konkurs „Na wdrożenie innowacji, usprawniającej pracę w 
organizacji pozarządowej”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Poprzez innowacje, usprawniające pracę w organizacji, rozumie się zmiany w sposobie 
funkcjonowania NGO, jej produktów i usług; zmiany organizacji pracy, zarządzania, 
komunikacji. Zmiany te mają służyć racjonalizacji funkcjonowania organizacji, dostosowaniu 
do zmieniających się przepisów prawa, wymogów ze strony klientów, rynku, etc. 

3. Celem Konkursu jest wybranie najciekawszej innowacji, usprawniającej pracę w organizacji 
pozarządowej z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
5. Główną nagrodą w konkursie jest wdrożenie innowacji o wartości maksymalnie 10 000 zł. 

 

Warunki udziału w konkursie 

§2. 

1. Konkurs organizowany jest na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego  
i jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych z terenu subregionu zachodniego 
województwa śląskiego, posiadających osobowość prawną.  

2. Uczestnicy, o których mowa w ust. 1, mogą wziąć udział w Konkursie, jeśli spełnią 
następujące warunki: 

1) zgłoszą w terminie do 31 sierpnia 2019 roku do godz. 23.59 swój udział w Konkursie 
poprzez wypełnienie Formularza Konkursowego, stanowiącego załącznik do 
Regulaminu i wysłanie go drogą elektroniczną na adres: biuro@federacja.slask.pl.  
Formularz Konkursowy jest dostępny na stronie Organizatora www.fopsz.slask.pl 

oraz na portalu społecznościowym facebook pod adresem: www.fb.com/fopsz. 

Zgłoszenia przesłane po upłynięciu wskazanego powyżej terminu nie będą 

zakwalifikowane do udziału w konkursie. 

2) oświadczą, że są autorami zgłoszonego do Konkursu pomysłu i tym samym nie 
naruszają praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób 
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trzecich; 
3) wyrażą zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora informacji 

związanych ze zgłoszoną koncepcją na potrzeby realizacji oraz promocji Konkursu. 
3. Prace dostarczone Organizatorowi nie będą zwracane. 
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

 

Komisja Konkursowa 

§3. 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz oceną formalną zgłoszeń będzie czuwać 
Komisja Konkursowa, zwaną dalej „Komisją”. 

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, składać się będzie z minimum 3 osób – przedstawicieli 
organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie. 

3. Komisja spośród swojego składu wybierze Przewodniczącego Komisji, który będzie czuwał 
nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz podpisywał dokumenty konkursowe. 

4. Komisja wszelkich czynności dokonuje w składzie co najmniej 3 członków, w tym 
Przewodniczącego Komisji. 

 

Przebieg konkursu 

§4. 

1. Konkurs rozpocznie się 1 lipca 2019 roku, a zakończy 15 grudnia 2019 roku i będzie 
obejmował następujące etapy: 

1) etap pierwszy – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie i indywidualne 
doradztwo – 1.07-31.08.2019 

2) etap drugi – ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych wniosków – 1.09-7.09.2019; 
3) etap trzeci – obowiązkowe szkolenie z pitchowania oraz indywidualne doradztwo dla 

finalistów konkursu – 13-14.09.2019; 
4) etap czwarty – Wielki Finał Konkursu „Na wdrożenie innowacji, usprawniającej pracę 

w organizacji pozarządowej”– 20.09.2019 r. 
5) etap piąty – wdrożenie innowacji – do 15.12.2019 r.  

 

§5. 

1. Pierwszy etap Konkursu obejmuje przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie.  
2. W okresie trwania naboru wszystkie organizacje, które zgłosiły się do udziału w Konkursie 

mają obowiązek skorzystania z przynajmniej jednego indywidualnego doradztwa 
prowadzonego przez Organizatora, w ramach którego będą mieli możliwość dopracowania 
swoich pomysłów i dokonania niezbędnych modyfikacji.  

3. Indywidualne doradztwo, o którym mowa w ust. 2  jest częścią obligatoryjną dla uczestników 
Konkursu. Można z niego skorzystać w formie elektronicznej lub podczas indywidualnego 
spotkania. 

 

 



 

§6. 

1. W drugim etapie Konkursu, złożone wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej, 
dokonanej przez co najmniej trzech członków Komisji Konkursowej. 

2. Lista uczestników, zakwalifikowanych do finału, zostanie ogłoszona na stronie internetowej 
Organizatora www.fopsz.slask.pl oraz na portalu Facebook: www.fb.com/fopsz.  

 

§7. 

1. W trzecim etapie konkursu, finaliści przejdą przez obowiązkowe szkolenie z pitchowania 
(prezentowania pomysłów) oraz będą zobowiązani skorzystać z indywidualnego doradztwa 
mentora.  

2. Lista finalistów, zakwalifikowanych do Wielkiego Finału Konkursu oraz informacja o miejscu 
Wielkiego Finału Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora 
www.fopsz.slask.pl oraz na portalu Facebook: www.fb.com/fopsz.  

 

§8. 

W czwartym etapie konkursu podczas Wielkiego Finału Konkursu finaliści zobligowani będą do 3-

minutowej prezentacji swojego pomysłu na innowację, usprawniającą pracę w NGO oraz udzielania 

wyczerpujących odpowiedzi na pytania Komisji Konkursowej. 

 

§ 9. 

W piątym etapie konkursu, zwycięska organizacja wdroży innowacje, usprawniające pracę w 

organizacji pozarządowej, którą sfinansuje Organizator. 

 

§10. 

1. Wynik Konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.fopsz.slask.pl 
oraz na www.fb.com/fopsz oraz w trakcie Wielkiego Finału Konkursu. 

 

Wybór finalistów i wybór laureata  

   §11. 

1. Ocenę formalną i merytoryczną formularzy przeprowadzi Komisja Konkursowa.  
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru maksymalnie 5 finalistów – autorów najlepszych 

koncepcji innowacji, którzy zostaną zakwalifikowani do Wielkiego Finału Konkursu. 
3. Spośród finalistów zostanie wybranych maksymalnie 2 laureatów. 
4. Wyboru laureata/laureatów dokona Komisja Konkursowa obradująca podczas Wielkiego 

Finału Konkursu.  
5. Członkowie Komisji w ocenie i wyborze laureatów kierować się będą następującymi 

kryteriami: 
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1) użyteczność i oryginalność pomysłu; 
2) rzeczywista realność wdrożenia koncepcji w życie oraz wiarygodność przedstawionych 

danych; 
3) kalkulacja finansowa; 
4) sposób zaprezentowania pomysłu; 
5) rzeczowość odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję Konkursową. 

6. Komisja Konkursowa przyznaje nagrodę w postaci bonu na realizację wdrożenia innowacji. 
7. W ramach wdrażania innowacji, będzie można sfinansować działania i narzędzia, które 

dotyczą:  
1) sposobu świadczenia danej usługi; 
2) zmiany cech produktu oferowanego przez NGO; 
3) zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi; 
4) zmiany organizacji pracy, zarządzania, komunikacji. 

 

Wdrożenie zwycięskiej innowacji 

§12. 

1. Opracowana przez laureata konkursu koncepcja wdrożenia innowacji będzie zrealizowana 
przez Organizatora konkursu. 

2. W celu realizacji konkursu Organizator wybierze w drodze zapytania ofertowego Wykonawcę, 
który będzie wykonywał poszczególne działania wdrożenia.  

3. Realizacja wdrożenia innowacji będzie się odbywać na drodze ścisłej współpracy pomiędzy 
autorem/autorami innowacji, Organizatorem, a wyłonionym Wykonawcą.  

4. Wdrożenia innowacji będzie realizowane w okresie najwcześniej od 1.10.2019 r. najpóźniej 
do 15.12.2019 r. 

5. Wdrożenie innowacji obejmuje uszczegółowienie koncepcji, ustalenie szczegółów 
organizacyjnych i logistycznych. 

6. Maksymalna pula środków przeznaczonych na realizację innowacji może wynieść 10 000 zł. 
 

Udostępnianie informacji 

§13. 

Organizator nie udostępnia osobom trzecim informacji zawartych w dokumentach złożonych przez 

uczestnika do Konkursu, za wyjątkiem sytuacji zlecenia przez Organizatora zewnętrznej oceny 

eksperckiej zgłoszonego wniosku. 

Kwestie sporne 

§14. 

W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Organizator 

Konkursu. 

 

 



 

Zmiany w Konkursie 

§15. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie trwania 

Konkursu oraz odwołania Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyn. 

 


