Regulamin Konkursu „Najlepsza Inicjatywa Lokalna” organizowanego przez
Urząd Miejski w Krotoszynie i Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw

§1. Informacje podstawowe
1.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Krotoszynie (ul. Kołłątaja 7 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722
74 81) i Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw (ul. Zdunowska 12 63-700 Krotoszyn, email:cki@krotoszyn.pl, tel. 62 725 06 23).

2.

Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez Uczestnika tj. organizacje
pozarządowe, grupy nieformalne, rady osiedli, rady sołeckie oraz spółdzielnie socjalne na rzecz
rozwoju społeczności lokalnych.

3.

Do Konkursu może być zgłoszone działanie zrealizowane przez Uczestnika w terminie od 1 stycznia
2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, przy czym działanie to może być częścią większego projektu.

4.

Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno działanie.

5.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane działania, które zostały nagrodzone w zeszłorocznej edycji
Konkursu.

6.

Konkurs jest prowadzony na terenie gminy Krotoszyn i trwa od 10.04.2017 r. do 19.05.2017 r.

7.

Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu.

8.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

9.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
§2. Zasady Konkursu

1.

Konkurs składa się z następujących części:
a. Przyjmowanie zgłoszeń (od 10.04. do 19.05.2017 r.),
b.
c.

Ocena nadesłanych zgłoszeń przez Kapitułę Konkursu składających się ekspertów (22.05. do
26.05.2017 r.),
Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrodzenie laureatów (27 maja podczas tegorocznego
KrotoFESTU)

2.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są mailem na adres cki@krotoszyn.pl na specjalnym
formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.wspoldzialamy.krotoszyn.pl przy informacjach
dot. Konkursu. Uczestnik do formularza zgłoszeniowego może dołączyć filmy, prezentacje, wycinki z
gazet i artykuły z internetu, linki do stron www oraz inne materiały promujące inicjatywę, ułatwiające
Kapitule konkursu ocenę zgłoszonych inicjatyw. Istnieje również możliwość złożenia formularza
zgłoszeniowego z załącznikami w wersji papierowej w biurze Organizatora (Centrum Krotoszyńskich
Inicjatyw)

3.

Uczestnik dokonując zgłoszenia potwierdza, że w zakresie praw autorskich nie narusza praw osób
trzecich oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa majątkowe do załączonych
materiałów graficznych.

4.

O przyjęciu decyduje data wpływu pełnego, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia do Organizatora
Konkursu.

5.

Zgłoszone inicjatywy będą konkurować ze sobą w 4 kategoriach:
a. Kultura i edukacja
b. Pomoc społeczna i zdrowie
c. Sport i turystyka
d. Aktywizacja i integracja społeczna

6.

Kapituła dokona wyboru działań na podstawie następujących kryteriów wraz z uwzględnieniem wagi
ocen:
a. innowacyjność – max. 5 punktów
b. skala działania – max. 7 punktów
c. stopień zaangażowania mieszkańców – max. 10 punktów
d. korzyści społeczne – max. 10 punktów
e. finansowanie inicjatywy – max. 3 punkty

7.

Organizator Konkursu podejmuje się promocji zgłoszonych do Konkursu działań poprzez
przygotowanie i opublikowanie informacji na stronie www.wspoldzialamy.krotoszyn.pl oraz w
wybranych gazetach lokalnych.

8.

Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są statuetka oraz dyplom „Najlepsza Inicjatywa Lokalna 2016,”
oraz nagroda pieniężna o wartości 750,00 dla laureata w każdej kategorii.

9.

Organizator informuje, że zwycięzca w danej kategorii konkursowej zostanie wyłoniony pod
warunkiem, że do konkursu przystąpi minimum 3 Uczestników.

