
 
 

Regulamin Konkursu Podlaskie Lokalnie: „Najlepsza Inicjatywa 

Lokalna Roku 2018” 
 

§ 1. 

Zasady ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Najlepsza Inicjatywa Lokalna 
Roku 2018” są: Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej oraz Fundacja Okno 
na Wschód. 

 
2. Celem konkursu „Najlepsza Inicjatywa Lokalna Roku 2018” jest promocja najlepszych 

Inicjatyw Lokalnych zrealizowanych w ramach projektu Podlaskie Lokalnie, promocja 

organizacji pozarządowych, zacieśnienie współpracy pomiędzy nimi, aktywizacja i integracja 

środowisk lokalnych oraz promocja aktywności obywatelskiej i wiedzy i umiejętności poprzez 

wymianę doświadczeń działających na terenie województwa podlaskiego organizacji 

pozarządowych. 
 

§ 2. 

Zasady udziału 

 
1. Uczestnikami konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Najlepsza Inicjatywa Lokalna 

Roku 2018” są Realizatorzy inicjatyw lokalnych, które zostały dofinansowane w ramach I 
konkursu na wsparcie inicjatyw lokalnych dla młodych organizacji pozarządowych, grup 
nieformalnych i samopomocowych, realizowanego w ramach projektu Podlaskie Lokalnie 
dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

   
2. Zgłoszenie do konkursu nie jest wymagane. Udział w konkursie wezmą wszystkie Inicjatywy 

dofinansowane w ramach I konkursu na Inicjatywy Lokalne realizowanego w ramach projektu 
Podlaskie Lokalnie. 

 
3. Do 30 listopada 2018 r. do godz. 23.59 wszystkie organizacje, które uczestniczyły w ramach 

ww. konkursu, mogą przesyłać kompletny opis swojej Inicjatywy (max. 15 zdań) oraz 
przesłać wybrane przez siebie zdjęcia (max. 3).  
 

4. W przypadku nie przesłania wyżej wymienionych informacji Organizator konkursu zastrzega 
sobie prawo wykorzystania opisu zamieszczonego w ofercie lub przesłanym sprawozdaniu 
merytorycznym oraz publikacji zdjęć, które zostały dołączone do sprawozdania.  

 

§ 3. 

Kryteria oceny 
 

1. Konkurs „Najlepsza Inicjatywa Lokalna Roku 2018” podzielony jest na dwie formuły, a 
laureatami zostaną dwie Inicjatywy Lokalne dofinansowane w ramach projektu Podlaskie 
Lokalnie. 

2. Jednego laureata konkursu „Najlepsza Inicjatywa Lokalna Roku 2018” wybiera Grupa 
Sterująca projektu FIO Podlaskie Lokalnie. Drugi laureat konkursu jest wybierany w formie 
ankiety internetowej na profilu FIO - Podlaskie Lokalnie. 

3. Dokonując oceny, Grupa Sterująca będzie brała pod uwagę następujące cechy zrealizowanych 

Inicjatyw, tj: zaangażowanie lokalnej społeczności w realizację, oddziaływanie inicjatywy na 

mieszkańców, wpływ na integrację społeczności lokalnej, oryginalność i innowacyjność.   
4. Ogłoszenie wyników konkursu „Najlepsza Inicjatywa Lokalna Roku 2018” nastąpi w dniu 11 

grudnia 2018 r. na stronie internetowej www.podlaskielokalnie.pl oraz na profilu Facebook – 
FIO - Podlaskie Lokalnie.   

http://www.podlaskielokalnie.pl/


 
 

§ 4. 

Wybór laureatów 

  
1. Grupa sterująca wybiera laureata na podstawie zasad określonych niniejszym regulaminem, a 

decyzje podejmowane będą zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
 

2. Dokonując wyboru do tytułu „Najlepsza Inicjatywa Lokalna Roku 2018”, każdy z członków 
Grupy Sterującej dysponuje jednym głosem, a wyniki są niepodważalne i ostateczne. 

3. Laureatem konkursu organizowanego w ramach ankiety internetowej na profilu FIO - 

Podlaskie Lokalnie jest Inicjatywa, która uzyska największą liczbę głosów. W przypadku 

równej liczby głosów, laureatem zostanie projekt, wybrany przez Grupę Sterującą.  

4. Czas trwania ankiety internetowej będzie miał miejsce w terminie od 3 grudnia do 10 grudnia 

2018 r.  

5. Wręczenie nagród nastąpi w biurze Fundacji Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej 

przy ul. Łagodnej 2/2 w Białymstoku w terminie dogodnym dla przedstawicieli obu laureatów 

do końca roku 2018.  

§ 5. 

Dane osobowe 

 
 

1. Współadministratorami danych osobowych w ramach Konkursu są: 

 - Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, ul. Łagodna 2/2, 15-757 Białystok, 

 NIP: 5423241162, KRS: 0000525850 

 - Fundacja Okno na Wschód, ul. Legionowa 14-16 lok. 101, 15-099 Białystok, NIP: 

 5423108836, KRS: 0000315490  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), 

• Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

3. Podmiot zgłaszający ma prawo dostępu i edycji swoich danych osobowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji Organizatora z uczestnikami Konkursu 

i wyłonienia laureatów.  

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  decyzję  podejmuje  Grupa 

Sterująca. 


