
Regulamin Konkursu dobrych praktyk – edycja 2021

§ 1

Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu dobrych praktyk, zwanym dalej „Konkursem”, jest Gmina Lublin,

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs

odbywa się w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej, zwanym dalej „Kongresem”.

Komórką  organizacyjną  odpowiedzialną  z  ramienia  Gminy  Lublin  za  przeprowadzenie

Konkursu  jest  Biuro  –  Centrum  Współpracy  Międzynarodowej  Urzędu  Miasta  Lublin,  

ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin.

2. Celem  Konkursu  jest  identyfikacja  i  promocja  innowacyjnych  projektów  współpracy

międzysektorowej zrealizowanych na rzecz społeczności lokalnej i  regionalnej mających

znaczenie dla rozwoju miasta i regionu (w tym rozwoju współpracy międzynarodowej).

3. Przedmiotem  Konkursu  są  innowacyjne  projekty  zrealizowane  w  partnerstwie  przez

niezależne  od  siebie  podmioty  należące  do  co  najmniej  dwóch  sektorów  (np.  władze

lokalne,  instytucje  kultury,  szkoły,  uczelnie  wyższe,  przedsiębiorcy,  organizacje

pozarządowe, grupy nieformalne itp.) na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej.

4. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  przeprowadzenia  Konkursu,  oceny  projektów  oraz

przyznania  nagród.  Przygotowując  założenia  Konkursu  organizatorzy  kierowali  się

zasadami otwartości, równości i dostępności wobec wszystkich zgłaszających, bez względu

na formy aktywności, kraj, a także status podmiotu zgłaszającego się do Konkursu.

§ 2

Adresaci Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów bez ograniczeń formalno-prawnych,  

w tym w szczególności  do:  władz  lokalnych,  instytucji  kultury,  szkół,  uczelni  wyższych,
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przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, realizujących zgłaszane

projekty.

2. Jeden podmiot może zgłosić tylko jeden projekt.

§ 3

Zgłoszenie do konkursu

1. Zgłoszenia można przesyłać do 20 września 2021 roku włącznie.

2. Warunkiem udziału w  Konkursie jest przesłanie w terminie podanym w § 3 ust. 1 drogą

elektroniczną  na  adres  konkurs@lublin.eu wypełnionego  Formularza  konkursowego

stanowiącego  załącznik  nr  1 do  niniejszego  Regulaminu  wraz  z  podpisaną  Klauzulą

informacyjną  RODO  stanowiącą  załącznik  nr  2  do  niniejszego  Regulaminu.  Formularz

należy wypełnić w jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub rosyjskim.

3. Podmioty przesyłając zgłoszenie, oświadczają, że nie naruszają praw osób trzecich, w tym

dóbr osobistych oraz projekt jest wolny od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw

majątkowych  od  osób  trzecich,  a  w  przypadku  wystąpienia  osób  trzecich  z  takimi

roszczeniami, podmiot zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób.

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  nadużycia  praw  autorskich.

§ 4 

Zasady oceny

1. Oceny  zgłoszonych  formularzy,  pod  względem  formalnym  i  merytorycznym,  dokona

Komisja  Konkursowa  (zwana  dalej  „Komisją)  składająca  się  z  członków  Komitetu

Organizacyjno-Programowego  Kongresu  i  pracowników  Urzędu  Miasta  Lublin.  Komisja

wyłącza z dalszej oceny ze względów formalnych zgłoszenia, które:

1) zostały złożone po terminie;

2) niekompletne;

3) opisują  projekty  realizowane przez  podmioty  tylko  z  jednego sektora  (lub  instytucje

zależne - np. samorząd i finansowaną w 90% przez samorząd instytucję kultury);
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2. Ocena merytoryczna projektów dokonywana jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie

eksperci  dokonują  oceny  indywidualnej.  W  drugim  etapie  Komisja  na  wspólnym

posiedzeniu  ustala  ostateczną  ocenę  projektów.  5  najlepszych  praktyk,  z  najwyższą

ilością punktów, zostanie laureatami Konkursu.

3. Przy ocenie merytorycznej dobrych praktyk uwzględnia się:     

1) znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej;

2) współpracę międzysektorową;

3) innowacyjność;

4) zasięg oddziaływania i możliwość multiplikacji.

4. Decyzje Komisji są ostateczne.

§ 5 

Nagrody w Konkursie

1. Laureaci  Konkursu  wybrani  przez  Komisję  otrzymują  tytuł  "Dobra  praktyka  Kongresu

Współpracy  Transgranicznej  2021”.  Przedstawiciele  podmiotu  zgłaszającego  zostaną

zaproszeni  do Lublina do uczestnictwa w Kongresie Współpracy Transgranicznej Lublin

2021  w  celu  zaprezentowania  na  żywo  swojego  projektu1.  Koszty  wyżywienia  

i  zakwaterowania  podmiotów  zgłaszających  (1  przedstawiciel) pokrywa  Organizator

Konkursu.

2. Nagroda Główna przyznana zostanie w drodze głosowania online przez zarejestrowanych

uczestników Kongresu spośród laureatów Konkursu. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone

podczas oficjalnego zamknięcia Kongresu. Nagrodą Główną jest:

1) udział  w  kolejnej  edycji  Kongresu  Współpracy  Transgranicznej  w  Lublinie  oraz

prezentacja praktyki (koszt wyżywienia i zakwaterowania pokrywa Organizator);

2) przygotowanie  przez  Organizatora  Konkursu  materiału  filmowego  promującego

zwycięzcę Konkursu.

1 W  razie  obostrzeń  wprowadzonych  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  związku  
z  rozprzestrzenianiem się  wirusa COVID-19 i  zamknięciem granic dla  podróżujących,  opisy 5 wybranych przez
Komisję  praktyk  zostaną  umieszczone  na  oficjalnej  stronie  Kongresu  Współpracy  Transgranicznej  w  celu
zapoznania się przez głosujących.
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§ 6

Postanowienia końcowe

1. Laureaci  Konkursu,  udzielają  Organizatorowi  nieodpłatnie  licencji,  niewyłącznej,

nieograniczonej  czasowo  ani  terytorialnie,  dotyczącej  autorskich  praw  majątkowych  

z prawami pokrewnymi do opracowania na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalania na dowolnym nośniku;

2) zwielokrotniania dowolną techniką;

3) wprowadzania do pamięci komputera i rozpowszechniania w sieciach komputerowych

zamkniętych lub publicznych, w tym sieci Internet;

4) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia;

5) udzielania licencji na wykorzystanie;

6) adaptowanie dzieła do wydawnictwa książkowego, plakatowego, broszur,  materiałów

reklamowych lub informacyjnych, a także innych materiałów  i dokumentów związanych

z działaniami Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących.

2. Wysłanie  Formularza  konkursowego  jest  równoznaczne  z  akceptacją  Regulaminu

Konkursu oraz Klauzuli informacyjnej RODO.

3. W  sprawie  roszczeń  wnoszonych  przez  osoby  trzecie  w  stosunku  do  zgłoszonych  

w Konkursie praktyk/projektów odpowiedzialność ponosi zgłaszający projekt.

4. Laureaci  Konkursu  wyrażają  zgodę  na  nieodpłatne  udostępnianie  na  stronach

internetowych  i  w  mediach  społecznościowych  Organizatora  Konkursu  zwycięskich

rozwiązań - Dobrych praktyk.

Informacji o konkursie udziela:

Uliana Bila

Urząd Miasta Lublin 

Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej

ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin

e-mail: uliana.bila@lublin.eu

tel.: +48 81 466 66 32

Formularz zgłoszeniowy wraz z Klauzulą Informacyjną RODO dostępne do pobrania ze strony

www.kongres.lublin.eu
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