Uchwała Nr 5221/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie
Odpowiedzialny”

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(Dz.

U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,
co następuje:

§1
Województwo Wielkopolskie przeprowadzi I edycję Konkursu pod nazwą „Wielkopolska
Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”, zwanego dalej „Konkursem”.

§2
Zatwierdza się Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Obsługę administracyjną Konkursu zapewni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr 5221/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie
Odpowiedzialny”

Województwo Wielkopolskie przystępuje do zorganizowania I edycji Konkursu pod nazwą
„Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”, jako formuły promującej
inicjatywy podejmowane w latach ubiegłych na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej
w Wielkopolsce, w ramach idei Wielkopolski Otwartej.

Formuła promowania idei włączania rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej w samorządy
lokalne w ramach realizacji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie
Odpowiedzialny”, jako idei Wielkopolski Otwartej skierowana jest do wszystkich gmin
w województwie wielkopolskim. Konkurs „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie
Odpowiedzialny”, poprzez współpracę, jest działaniem integrującym podmioty ekonomii
społecznej w Wielkopolsce bez względu na jego zakres i skalę.

Idea Wielkopolski Otwartej to idea otwartości władz samorządowych regionu na wyzwania
społeczne w obszarze osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziny, kadry pomocy
społecznej, wolontariatu, dostępności, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formuła
Wielkopolski Otwartej pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie
wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać poszczególne grupy
społeczne.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin włączających i wspierających ekonomię
społeczną i podmioty ekonomii społecznej.

Konkurs

prowadzony

będzie

na

terenie

Wielkopolski.

Konkurs

skierowany

jest do gmin, które w latach 2019-2022 realizowały/zrealizują na terenie województwa
wielkopolskiego zamówienia społecznie odpowiedzialne i/lub wspierały/wspierają sektor

ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest konkursem
otwartym i formą systemowego wspierania samorządów w Wielkopolsce. W Konkursie
planuje się nagrodę/nagrody finansowe i wyróżnienia w łącznej wysokości 20.000,00 zł brutto.
Realizacja Konkursu w 2022 roku spowoduje łączne skutki finansowe w kwocie 30.000,00
zł brutto, które zostaną pokryte ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego środków własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, które zostały
zabezpieczone w planie budżetowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w
dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej w §
4190 – Nagrody konkursowe – 20.000,00 zł oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00
zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr 5221/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 czerwca 2022 roku

REGULAMIN
I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”

PREAMBUŁA

Województwo Wielkopolskie przystępuje do zorganizowania I edycji Konkursu pod nazwą
„Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”, jako formuły promującej
inicjatywy podejmowane w latach 2019-2022 na rzecz sektora ekonomii społecznej w idei
Wielkopolski Otwartej.

Formuła promowania idei współpracy samorządów lokalnych na rzecz rozwoju sektora
ekonomii społecznej ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców
Wielkopolski oraz budowania trwałych partnerstw pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej.

Idea Wielkopolski Otwartej to idea otwartości władz samorządowych regionu na wyzwania
społeczne w obszarze osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziny, kadry pomocy
społecznej, wolontariatu, dostępności, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formuła
Wielkopolski Otwartej pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie
wiedzy na temat aktualnych wyzwań i wspiera poszczególne grupy społeczne.

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na
Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego
działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - jednostka organizacyjna

Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zwany w dalszej części Regulaminu
„Organizatorem Konkursu” wraz w partnerstwie z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii
Społecznej:
1) LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (Stowarzyszenie Promocji i
Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISPOP z siedzibą przy ul. Metziga 26 lok. 6, 64-100
Leszno oraz Miasto Leszno);
2) Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
z siedzibą w Poznaniu oraz Miasto Poznań);
3) Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni
Socjalnych z siedzibą w Poznaniu);
4) Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (Fundacja im. Królowej
Polski św. Jadwigi w Puszczykowie);
5) OWES ETAP (Stowarzyszenie ETAP z siedzibą w Poznaniu oraz przedsiębiorcą Maciejem
Perzyńskim).
3. Termin realizacji prac związanych z organizacją Konkursu ustala się na okres od dnia
ogłoszenia Konkursu do 27.09.2022 r.
4. Ogłoszenie Konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu oraz stronach internetowych Partnerów.
5. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu
(dokładne daty graniczne zostaną wskazane w Ogłoszeniu konkursowym).

§ 2. CEL I MIEJSCE REALIZACJI KONKURSU

1. Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin wpierających ekonomię społeczną
w latach 2019-2022.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa wielkopolskiego.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do gmin, które w latach 2019-2022 realizują/zrealizowały na
terenie województwa wielkopolskiego działania wpierające podmioty ekonomii społecznej
dla i na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstw społecznych i
podmiotów

ekonomii

społecznej,

m.in.

przez

realizacje

zamówień

społecznie

odpowiedzialne zamówienia.
2. Konkurs jest konkursem otwartym.

§ 4. WYMOGI FORMALNE

1. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie gminy do Konkursu wraz z wypełnionym
Formularzem zgłoszeniowym w wersji edytowalnej (Word) wraz z podpisanym przez osobę
uprawnioną skanem Formularza zgłoszeniowego.
2. Zgłoszenia dokonują gminy, we własnym imieniu, które w latach 2019-2022
współpracują/współpracowały na rzecz sektora ekonomii społecznej w tym również działań
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu
lub podmiot ekonomii społecznej, który współpracował z gminą.
3. Wzór Formularza zgłoszeniowego (załącznik do Regulaminu) i termin jego składania
zostanie podany w Ogłoszeniu konkursowym. Formularze zgłoszeniowe złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Każdy

Uczestnik

Konkursu

ma

prawo

do złożenia

dodatkowych

załączników

dokumentujących realizowaną/zrealizowaną inicjatywę. Wszystkie załączniki powinny być
możliwe do edycji.
5. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu na adres mailowy:
konkurssamorzad@rops.poznan.pl do dnia określonego w Ogłoszeniu konkursowym, do
godz. 23.59.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-731) ul. F. Nowowiejskiego 11,
61-731

Poznań,

tel.

61

85

67

300,

fax

61

85

15

635,

e-mail:

rops@rops.poznan.pl,www.rops.poznan.pl.
2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest udział w Konkursie,
dotyczy to m.in. procesu zgłaszania kandydatów, rozstrzygnięcia konkursu, ewentualnej
wypłaty nagrody finansowej, podania informacji do publicznej wiadomości oraz
archiwizacji.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
1) zgody Uczestnika Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, t.j. RODO (tj. Rozporządzenia
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),
2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e
RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane innym organom publicznym
w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych. Dane osobowe mogą być
powierzane również podmiotom wspierającym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, ubezpieczeniowej oraz
nadzorującym

(np.

audyty,

kontrole,

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Wielkopolskiego).
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie są przekazywane do krajów trzecich (poza EOG)
lub organizacji międzynarodowych. Nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.
6. W ramach ochrony swoich praw, Uczestnik Konkursu ma prawo żądać dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przechowywane przez okres wymagany
obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną, właściwymi przepisami prawa, w szczególności
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

8. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się telefonicznie - 61 85 67 340 lub
e-mailowo – iod@rops.poznan.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych.

§ 6. OCENA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

1. Oceny formalnej Zgłoszeń do Konkursu dokonuje Organizator Konkursu wraz
z Partnerami.
2. Kryteria oceny formalnej to:
1) zgłoszenie gmin zgodnie z terminem wskazanym w Ogłoszeniu Konkursu;
2) Formularz zgłoszenia jest wypełniony, kompletny i możliwy do edycji;
3) gmina/podmiot zgłaszający jest uprawniony do udziału w Konkursie;
4) skan Formularza zgłoszeniowego zawiera, potwierdzone podpisem osoby uprawnionej
w imieniu Uczestnika Konkursu lub osoby/instytucji zgłaszającej, oświadczenia:
potwierdzające realizowanie/zrealizowanie działania wspierające sektor ekonomii
społecznej w latach 2019-2022.
3. Kryteria oceny merytorycznej to:
1) opis współpracy z sektorem ekonomii społecznej i jej wpływu na osoby organizację/
instytucję/ otoczenie społeczne/ otoczenie kulturowe/ ekosystem/ podmioty ekonomii
społecznej;
2) współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej;
3) promocja sektora ekonomii społecznej.

§ 7. KAPITUŁA

1. Oceny merytorycznej Formularzy zgłoszeniowych dokona Kapituła Konkursu „Wielkopolska
Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”, zwana dalej „Kapitułą”, powołana przez
Organizatora Konkursu na czas trwania danej edycji.
2. Kapituła powoływana jest Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
3. W skład Kapituły wejdą przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz Partnerzy.
4. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły zgodnie z Uchwałą.
5. Członkinie/Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

6. Kapituła wybiera Laureatów Konkursu, ma także możliwość przyznania Wyróżnień
w Konkursie, w tym Wyróżnień specjalnych. Kapituła może przyznać zwycięzcy/
wyróżnionemu jeden z poniższych tytułów:
1) „Laureat Konkursu Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”;
2) „Wyróżnienie w Konkursie Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie
Odpowiedzialny”;
3) „Wyróżnienie specjalne w Konkursie Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie
Odpowiedzialny”.
7. Kapituła Konkursu podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, przy obecności co najmniej ¾ członków. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
8. Kapituła sporządza protokół z obrad i przedstawia go Zarządowi Województwa
Wielkopolskiego w formie informacji wraz z listą Laureatów Konkursu i Wyróżnionymi
w Konkursie oraz przyznanymi kwotami nagród i wyróżnień.
9. Od werdyktu Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.

§ 8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie Konkursu – wybór Laureatów Konkursu oraz Wyróżnionych w Konkursie
nastąpi podczas posiedzenia Kapituły.
2. Wyniki

Konkursu

zostaną

podane

podczas

Konferencji

„Samorząd

Społecznie

Odpowiedzialny” w dniu 27.09.2022 r. i/lub do wiadomości publicznej w Biuletynie
Informacji Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu stronie internetowej oraz na stronie internetowej i Biuletynie Informacji
Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz stronach
internetowych Partnerów.

§ 9. NAGRODY

1. Kapituła wybierze Laureata/ów oraz/i/lub Wyróżnionych, którym zostanie przyznana/ne
nagroda/y finansowa/e.
2. Maksymalna kwota przyznanych nagród łącznie to 20.000,00 zł brutto.

§ 10. BIURO KONKURSU

Obsługę administracyjną Konkursu prowadzi:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. 61 8567334, 61 8567300
www.rops.poznan.pl
informacji udziela:
Aleksandra Andrzejewska
aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl
tel. + 48 61 8567 343
Patryk Moszka
patryk.moszka@rops.poznan.pl,
tel. + 48 61 8567 955

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu wszystkich
warunków określonych w Regulaminie.
2. Nadesłane Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania treści i zdjęć zawartych
w nadesłanych Formularzach zgłoszeniowych (w tym dokonywania skrótów).
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn,
a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu danej edycji Konkursu.
Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia uchwalenia i jej wprowadzenia.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia Konkursu.
7. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

8. Regulamin wraz z ww. załącznikami można uzyskać osobiście w Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 oraz poprzez stronę
internetową Organizatora Konkursu.

Załącznik do Regulaminu
I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”

Konkurs
„Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Organizatora Konkursu –
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy:
konkurssamorzad@rops.poznan.pl
do dnia określonego w Ogłoszeniu konkursowym, do godz. 23.59,
z dopiskiem w tytule:
„Konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny_2022”

Nr zgłoszenia

Data wpływu

INFORMACJE O UCZESTNIKU KONKURSU
NAZWA GMINY

………………………………………………………………………………………………………….
DANE ADRESOWE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Ulica i nr
2. Kod pocztowy i miasto
3. Telefon
4. Adres e-mail
5. Adres www

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE KONKURSU
1. Imię i nazwisko
2. Telefon
3. Adres e-mail
INFORMACJE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH DOKONANA BĘDZIE OCENA GMINY (dot. dziaa

Lp.

Pytanie

Odpowiedź
Liczba punktów możliwych do uzyskania:

1.

a) Czy w roku 2019-2022
tak ☐
współpracowała/współpracuje
tak – 5 pkt, nie – 0 pkt
z podmiotami ekonomii
społecznej (PES) działającymi
na jej terenie?
b) Ile ich było/jest? Na czym ta
współpraca polegała/polega?

2.

a) Czy gmina współpracuje/ z
z Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii Społecznej
działającym na jej terenie.
b) Na czym polega ta
współpraca?

3.

Czy na stronach
internetowych/ portalach
społecznościowych gminy jest
promowana oferta /
zamieszczane informacje dla
PES oraz promujące PES?
Proszę podać adresy tych
stron.

4.

a) Czy w latach 2019 – 2022
gmina organizowała

nie ☐

maks. 5 pkt

tak ☐

nie ☐

tak – 2 pkt, nie – 0 pkt

maks. 3 pkt

tak ☐

nie ☐

tak – 5 pkt, nie – 0 pkt

nie podlega ocenie

tak ☐

nie ☐

przedsięwzięcia angażujące
lub skierowane do PES (np.
targi, konferencje, spotkania
z sektorem biznesu, w tym
online)?
b) Jakie to były
przedsięwzięcia? Ile ich było?
5.

6.

Czy w roku 2019 – 2022 gmina
udzielała PES-om wsparcia
infrastrukturalnego
(np. bezpłatne lub
preferencyjne udostępnianie
lokalu czy gruntu) lub
finansowego?
Czy gmina wprowadziła
działania wspierające PES w
związku z pandemią?

tak – 3 pkt, nie – 0 pkt

maks. 3 pkt

tak ☐

nie ☐

tak – 6 pkt, nie – 0 pkt

tak ☐

nie ☐

tak – 5 pkt, nie – 0 pkt.

Jakie to były działania?
maks.5 pkt.

7.

a) Czy gmina była inicjatorem
założenia PES?
b) Jakie to były PES? Ile ich
było? Proszę podać ich nazwy.

8.

9.

tak ☐

nie ☐

tak – 5 pkt, nie – 0 pkt

maks. 3 pkt

Czy uchwalony w gminie
Program współpracy z
maks. 5 pkt
organizacjami pozarządowymi
lub jakikolwiek inny dokument
strategiczny posiada zapisy
dotyczące wspierania rozwoju
przedsiębiorczości społecznej?

tak ☐

nie ☐

a) Czy gmina w roku 2019 –
2022 stosowała społecznie
odpowiedzialne zamówienia?

tak – 3 pkt, nie – 0 pkt

b) Ile takich postępowań
zastosowano w roku 2019 2022
maks.6 pkt.

10.

Dodatkowe informacje (2019
– 2022) np. otrzymane
nagrody, rekomendacje w
dziedzinie ekonomii
społecznej, zaangażowanie w
promowanie ekonomii
społecznej na szczeblu
ponadgminnym,
zaangażowanie w utworzenie
Centrum Usług Społecznych,
wspólne projekty z PES lub
organizacjami obywatelskimi
itp.

Oświadczenia Uczestnika Konkursu
1. Oświadczam, że informacje podane w Formularzu zgłoszenia są zgodne ze stanem
faktycznym.
2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu i akceptujemy uczestnictwo
w nim na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Oświadczam, iż dokonując zgłoszenia do Konkursu dopełniliśmy obowiązków
wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych wobec osób, których dane
te dotyczą m.in. przy gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych osobowych
Organizatorowi Konkursu.
6. Wyrażamy zgodę na publikację i upowszechnianie treści i zdjęć zawartych w Formularzu
zgłoszeniowym (w tym dokonywania skrótów).

…………………………………………….
………………………………………………….
miejscowość i data

podpis osoby upoważnionej
do zgłoszenia uczestnictwa
w Konkursie

