
Ogłoszenie Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd” 

w roku 2021 

I. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest nagrodzenie innowacyjnych działań w wielkopolskich gminach, powiatach, na rzecz 

poprawy jakości życia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. 

migrantów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób starszych, osób z wysokiego kręgu ryzyka 

socjalnego i rodzin, (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi, inicjatywy, 

produktu) zrealizowanych w latach 2019-2021 (zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu). 

 

Tematem przewodnim I edycji Konkursu jest poprawa jakości życia poprzez wykorzystanie 

innowacyjnego rozwiązania, w samorządach województwa wielkopolskiego, wpływających na poprawę 

jakości życia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. migrantów, 

osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób starszych, osób z wysokiego kręgu ryzyka 

socjalnego i rodzin. 

 

Ogłoszony konkurs jest zgodny z następującymi dokumentami: 

 

1. Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030; 

2. Agendą 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

II. Podmioty uprawnione do składania ofert: 

1. Konkurs skierowany jest do jednostek gminnego i powiatowego samorządu terytorialnego (miast, 

gmin, powiatów), jednostek organizacyjnych i pomocniczych samorządów oraz partnerstw, w których 

samorządy pełniły funkcję lidera i które w latach 2019-2021 zrealizowały innowacyjne działania na 

terenie województwa wielkopolskiego na rzecz poprawy jakości życia osób wykluczonych społecznie 

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

2. Zgłoszenie do konkursu następuje za pośrednictwem urzędu gminy, miasta, starostwa powiatowego na 

terenie którego zrealizowane zostało działanie innowacyjne. 

 

III. Kryteria formalne jakie muszą spełniać podmioty składające formularz. 

1. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie działania do Konkursu poprzez złożenie formularza 

zgłoszeniowego (zwanego dalej formularzem). 

2. Wymagane dokumenty. 

 

Formularz zgłoszeniowy (załącznik do Regulaminu). Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie oraz 

zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane. 

 



Dodatkowo każdy Uczestnik Konkursu powinien dołączyć dokumenty dotyczące zrealizowanych działań, np. 

zdjęcia, plakaty, informacje prasowe potwierdzające realizację działania. Wszystkie dokumenty powinny 

być załączone w formie elektronicznej na nośniku CD, CDR, DVD lub pamięci USB (pendrive) i możliwe do 

edycji. 

 

IV. Kryteria stosowane przy ocenie zgłoszonego działania. 

1. Przy wyborze formularzy pod uwagę będą brane następujące kryteria merytoryczne: 

 Kryterium Liczba punktów 

1) Pomysł działania 0–10 pkt 

 Pomysł działania rozumiany jako produkt, 

urządzenie, narządzie, usługa, która wpłynęła 

na poprawę jakości życia grupy określonej w §2 

ust.1 Regulaminu. 

 

 

0 pkt – brak uzasadnienia do realizacji działania 

w społeczności lokalnej. 

1–10 pkt opis zawierający uzasadnienie realnego 

wpływu działania na podniesienie jakości życia 

grupy docelowej oraz zmian 

w społecznościach na rzecz grupy docelowej- 

ocena na podstawie opisu w formularzu 

zgłoszeniowym. 

2) Innowacyjność działania 0–10 pkt 

 Innowacja jako produkt, urządzenie, narzędzie, 

usługa, która w nowy (w skali województwa 

wielkopolskiego), skuteczny sposób wpłynęła 

na poprawę w jakości życia osób wykluczonych 

społecznie lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym m.in. migrantów, osób 

z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, 

osób starszych, osób z wysokiego kręgu ryzyka 

socjalnego i rodzin. 

0 pkt – brak innowacyjności 

1–10 pkt – unikatowość na terenie województwa - 

ocena na podstawie opisu w formularzu 

zgłoszenia 

3) Działanie odpowiadające na temat przewodni 

I edycji Konkursu 

0–10 pkt 

Działanie odpowiada na temat przewodni 

I edycji Konkursu tj. jest innowacyjnym 

rozwiązaniem wpływającym na poprawę 

jakości życia  grupy określonej w §2 ust.1 

Regulaminu.  

0 pkt – brak odniesienia do tematu przewodniego 

I edycji Konkursu 

1–10 pkt – pomysł odnoszący się do tematu 

przewodniego I edycji Konkursu-  ocena na 

podstawie opisu w formularzu zgłoszenia. 



4) Zaangażowanie osób z grupy docelowej i ich 

otoczenia 

0–10 pkt 

Zaangażowanie osób wykluczonych społecznie 

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

ich otoczenia w kreowanie pomysłu innowacji, 

przygotowanie działania, realizacji innowacji na 

poszczególnych etapach. 

0 pkt – brak zaangażowania 

1–10 pkt – osoby z kręgu wykluczenia społecznego 

są włączone w realizacje zadania, ocena na 

podstawie opisu w formularzu zgłoszenia.  

5)  

 

Niedyskryminujący język opisu działania. (0–5 pkt) 

Opis działania we wniosku jest językowo 

niedyskryminujący, niestygmatyzujący, 

inkluzywny i użyty z poszanowaniem praw i 

godności grup osób określonych w §2 ust.1 

Regulaminu.  

 

0 pkt – język dyskryminujący, 

stygmatyzujący, nieinkluzywny 

 

1–10 pkt – język niedyskryminujący, 

niestygmatyzujący, inkluzywny i użyty 

z poszanowaniem praw i godności 

grup osób określonych w §2 ust.1 Regulaminu.  

6)  Dostępność rozwiązania  (0–10 pkt) 

 Zrealizowana innowacja spełniała standardy 

gwarantujące dostępność rozwiązania dla 

osób o szczególnych potrzebach.   

0 pkt – innowacja niespełniająca standardów 

dostępności 

1–5 pkt – innowacja spełniająca standardy 

dostępności w zakresie wyznaczonym w Ustawie z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

6–10 pkt – innowacja wykraczająca poza 

standardy dostępności w zakresie wyznaczonym w 

Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

V. Środki finansowe. 

Środki finansowe na realizację ww. konkursu zostały zaplanowane w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2021 w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki 

polityki społecznej w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł brutto. 

 

 



VI. Termin realizacji Konkursu. 

Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia Ogłoszenia 

Konkursu. 

 

VII. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z: 

Uchwałą Nr 4007/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.08.2021 roku w sprawie: 

przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd”. 

 

VIII. Termin i tryb wyboru zgłoszenia. 

1. Wybór zwycięskich działań nastąpi w terminie do 25 października 2021 r. 

 

2. Złożone formularze rozpatrywane będą pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, a pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową 

powołaną uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego – dotyczy formularzy spełniających wymogi 

formalne. 

 

3. Do postanowień w sprawie wyboru działania nie ma zastosowania tryb odwoławczy. 

 

4.  Ogłoszenie wyników konkursu „Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd” oraz wręczenie 

nagród odbędzie się formule wyznaczonej przez Organizatora Konkursu. Laureaci zostaną powiadomieni o 

powyższym osobnym zaproszeniem. Informacja ta zostanie także udostępniona na stronie internetowej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl. 

 

5. Wszystkie formularze zgłoszone do Konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w 

aktach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie będą odsyłane Uczestnikom Konkursu. 

 

IX. Miejsce i termin składania ofert. 

1.Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres: 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 

61-731 Poznań 

 

do dnia 25.09.2021 r. roku do godziny 15:00  

lub 



złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie 

formularza poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie 

kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 25.09.2021 roku do godziny 15:00. 

 

O przyjęciu formularza w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesłania 

zgłoszenia w formie papierowej, data wpływu w ePUAP lub data wpływu do siedziby Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej. 

 

2. Błędy formalne powodujące odrzucenie formularza: 

 

a) formularz złożony po terminie wskazanym w pkt. 1, 

b) złożenie formularza przez podmiot (-ty) nieuprawniony(-e). 

 

3.Formularze złożone z zachowaniem terminu, ale: 

a) niepodpisane przez upoważnione osoby, 

b) niezawierające wymaganych załączników, 

c) zawierające inne braki formalne 

 

będą mogły być uzupełnione w terminie 7. dni kalendarzowych od otrzymania przez Uczestnika Konkursu 

wezwania do uzupełnienia. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu podaje w wezwaniu 

stwierdzone braki formalne. Wezwania będą dokonywane w formie elektronicznej. 

 

4. Formularze nieuzupełnione pod względem formalnym nie będą rozpatrywane. 

 

5. Szczegółowych informacji udzielają: 

Magdalena Antkowiak 

Tel. 695 214 378 

E-mail magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl 

  

Zuzanna Ostrowska 

Tel. 61 856 79 51 

E-mail zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl 

  

6. Treść Konkursu ogłoszono: 

 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

www.bip.umww.pl (zakładka: otwarty konkurs ofert – pomoc społeczna); 



 

b) w Biuletynie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

http://rops.poznan.ibip.pl/public/ (zakładka: otwarte konkursy ofert); 

 

c) na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

www.rops.poznan.pl (zakładka: Aktualności i Wielkopolska Otwarta) 

 

Ogłoszenie konkursowe do pobrania z ww. stron internetowych.



 


