REGULAMIN KONKURSU
O NAGRODĘ REKTORA
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
NA NAJLEPIEJ ZARZĄDZANĄ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
W WIELKOPOLSCE
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Konkurs na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce jest dalej
nazywany: „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości
10, 61-875 Poznań, NIP 777-00-05-497, REGON 000001525.
Za organizację Konkursu odpowiedzialna jest Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres
agnieszka.grablewska-aagten@ue.poznan.pl lub telefonicznie pod numer 61 854 37 21
(lub 61 854 37 14).
Patronat nad Konkursem sprawuje Fundacja im. Ernsta-Bernda Blümle.
Celem Konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami
pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepiej zarządzanych podmiotów z terenu
Województwa Wielkopolskiego (w rozumieniu § 2 pkt 3 niniejszego Regulaminu).
Do konkursu mogą przystąpić podmioty mające status organizacji pozarządowej,
zgodnie z treścią § 2 niniejszego Regulaminu.
Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony internetowej Organizatora
www.ue.poznan.pl oraz profilu Facebook UEP od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. od dnia
16.04.2018 r. do dnia 21.09.2018 r.
Konkurs ma za zadanie wyłonić do trzech organizacji pozarządowych, które w najlepszy
sposób zarządzają prowadzoną działalnością.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda organizacja pozarządowa, która
spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
1.

2.
3.

jest organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (dalej jako Ustawa o DPPioW), i z wyłączeniem
organizacji wskazanych w ust. 4 tego przepisu,
wykonuje działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 Ustawy
o DPPioW (co najmniej w zakresie jednego zadania),
posiada siedzibę lub oddział na terenie Województwa Wielkopolskiego.
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§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE. ETAPY KONKURSU.
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W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe z terenu Województwa
Wielkopolskiego, które w wymaganym terminie złożą zgłoszenie wraz z formularzem
samooceny.
Każda organizacja może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
Zgłoszenie wraz z kwestionariuszem samooceny oraz aktualnym wypisem z rejestru,
w którym zarejestrowany jest organizacja, powinno być złożone w terminie do dnia
20.05.2018 r. w tradycyjnej formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, zaadresowanej
na:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
z dopiskiem: „Konkurs”.
O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę/organ uprawnioną/uprawniony do
reprezentowania danej organizacji.
Formularz zgłoszenia i kwestionariusz samooceny jest dostępny na stronie
internetowej Uczelni pod adresem www.keirk.ue.poznan.pl.
Konkurs jest dwuetapowy. W ramach etapu pierwszego rozpatrywane są
kwestionariusze samooceny i na tej podstawie wyłaniane są organizacje najlepiej
oceniane (w liczbie do 10). Przewiduje się zakończenie pierwszego etapu w ciągu 21
dni od upływu terminu składania zgłoszeń do Konkursu,
W ramach drugiego etapu odbywają się wizyty przedstawicieli Organizatora
w wybranych, w ramach pierwszego etapu, organizacjach, w celu przeprowadzenia
rozmów uzupełniająco-oceniających, w terminach uzgodnionych odrębnie
z Uczestnikiem Konkursu. Przewiduje się zakończenie drugiego etapu (wybór
laureata/laureatów) w ciągu 21 dni od zakończenia wizyt u uczestników.
Jeżeli do Konkursu nie przystąpi minimalna liczba 10 Uczestników, Organizator
Konkursu może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu zgłaszania udziału w Konkursie.
§4
ZASADY OCENY KONKURSOWEJ
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W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu i wyboru zwycięzców,
Organizator powołuje Kapitułę Konkursową.
Kapituła Konkursowa składa się z 5 przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu oraz 2 przedstawicieli Klubu Partnera UEP, powołanych przez J.M. Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kandydatów na członków Kapituły,
będących przedstawicielami Klubu Partnera UEP, wskazuje Klub.
Oceny nadesłanych kwestionariuszy dokonają przedstawiciele Kapituły Konkursowej
w oparciu o kryteria ekonomiczne i społeczne ustalone przez Kapitułę Konkursową.
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Wyniki nadesłanych ankiet przeprowadzanych w I etapie konkursu, uzupełnione
o wywiady z organizacjami w II etapie, będą oceniane w zakresie:
a) ogólnego zarządzania organizacją – od 0 do 20 punktów,
b) zarządzania zasobami ludzkimi – od 0 do 20 punktów,
c) współpracy z otoczeniem zewnętrznym – od 0 do 20 punktów,
d) finansowania i majątku – od 0 do 20 punktów,
e) diagnozowania potrzeb/popytu na usługi organizacji – od 0 do 20 punktów.
Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których praktyki zarządzania organizacją
pozarządową zostaną najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursową (którzy uzyskają
kolejno największą sumę punktów za oba etapy).
Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
niniejszego Regulaminu rozstrzyga rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Lista zwycięskich Uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.ue.poznan.pl. Dodatkowo, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni
o wygranej poprzez e-mail w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia II etapu Konkursu.
§5
NAGRODY
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Pula nagród wynosi 22 000,00 zł. Organizator planuje przyznać trzy nagrody,
a o podziale środków na poszczególne nagrody zdecyduje Kapituła Konkursowa.
Organizator zastrzega sobie przyznanie mniejszej liczby nagród.
Wręczenie dyplomów i symboliczne wręczenie nagród pieniężnych nastąpi podczas
uroczystej gali I edycji Konkursu, której termin zostanie odrębnie wskazany. Natomiast
kwota nagrody zostanie przelana na rachunek bankowy laureata.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez
publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu,
tj. www.ue.poznan.pl.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszczególnych
czynności konkursowych oraz – w przypadku niedostatecznej ilości zgłoszeń (tj. mniej,
niż 10) - odwołania Konkursu.
Sprawy nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
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