
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
DOLNY ŚLĄSK PRZYJAZNY RODZINIE 

 
§ 1 Zasady uczestnictwa w konkursie (zasady naboru wniosków) 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie do Sekretariatu Konkursu prawidłowo 

wypełnionego wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.  
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 zawiera oświadczenie Uczestnika Konkursu o:  

 akceptacji Regulaminu Konkursu  
 wyrażeniu zgody na upublicznianie przez Organizatora Konkursu informacji o 

zgłoszonym do Konkursu działaniu i jego realizatorach  
 uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane te 

dotyczą – w związku z danymi osobowymi, w rozumieniu ustawy o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) zawartymi we 
wniosku konkursowym 

 oświadczenia uczestnika, iż żadne nadesłane materiały nie naruszają Ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. 
zmianami) 

 odpowiedzialności Uczestnika Konkursu za naruszenie praw osób trzecich do 
materiałów załączonych do wniosku  

 odpowiedzialności Uczestnika Konkursu za wykorzystanie wizerunku osób w 
materiałach wizualnych i audiowizualnych dołączonych do wniosku.  

3. Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 1, pobierany jest ze strony internetowej 
www.dops.wroc.pl zakładka Konkurs „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”. 

4. Wypełniony w języku polskim wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej oraz 
papierowej w Sekretariacie Konkursu.  

5. Wersję elektroniczną wniosku – skan w formacie PDF należy przesłać na adres mailowy 
Sekretariatu Konkursu, wskazany w ogłoszeniu o Konkursie. W nazwie pliku powinna 
zawierać się nazwa Uczestnika Konkursu oraz tytuł zgłaszanego przedsięwzięcia (wg 
wzoru: nazwaUczestnikaKonkursu_tytułprzedsięwzięcia). Po otrzymaniu wniosku w 
wersji elektronicznej Sekretariat Konkursu wysyła do Uczestnika Konkursu potwierdzenie 
odbioru. 

6. Wersję papierową wniosku, podpisaną przez osobę/osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Konkursu, należy przesłać na adres Sekretariatu 
Konkursu wskazany w ogłoszeniu o Konkursie lub złożyć osobiście w siedzibie 
Sekretariatu.  

7. Wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową wniosku.  
8. Do wniosku mogą zostać dołączone dodatkowe materiały dokumentujące i 

potwierdzające opisane we wniosku działanie (dokumenty, fotografie, materiały 
prasowe, filmy, broszury, itp.) 

9. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie – o zachowaniu 
terminu decyduje data pocztowego nadania wniosku (data stempla pocztowego).  



10. Uczestnik Konkursu w danej edycji Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek.  
 
§ 2 Zasady wyłaniania laureatów konkursu (zasady i kryteria oceny wniosków) 
1. Wnioski złożone przez podmioty uczestniczące w Konkursie podlegają ocenie formalnej i 

merytorycznej.  
2. Oceny formalnej wniosków dokonuje Sekretariat Konkursu. W razie stwierdzenia braków 

formalnych we wniosku Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do ich usunięcia w 
terminie 7 dni od listowego, mailowego lub telefonicznego powiadomienia przez 
Sekretariat Konkursu. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych wniosek 
Uczestnika Konkursu nie podlega dalszej ocenie. Karta oceny formalnej stanowi Załącznik 
nr 2 do niniejszych Zasad.  

3. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę 
formalną. Oceny merytorycznej dokonuje Kapituła Konkursu wg następujących 
kryteriów:  

 kompleksowość działania (w jakim stopniu działanie stanowi element systemu 
lokalnej polityki prorodzinnej) 

 adekwatność działania do zidentyfikowanych potrzeb (na ile realizowane 
działanie odpowiada na istniejące, zdiagnozowane potrzeby społeczności 
lokalnej) 

 innowacyjność działania (w jakim stopniu działanie wnosi nową wartość do 
obszaru wsparcia rodziny, na ile wykorzystuje nowe pomysły i rozwiązania) 

 skuteczność działania (jaki jest mierzalny efekt realizowanego działania) 
 zaangażowanie endogenicznych zasobów społeczności lokalnej (w jakim stopniu 

przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o wewnętrzne zasoby społeczności 
lokalnej, na ile ją angażuje i aktywizuje)  

 trwałość działania (perspektywa kontynuacji działania w przyszłości – w jakim 
stopniu działanie będzie stanowić element polityki prorodzinnej w przyszłości) 

 zgodność z lokalną polityką prorodzinną (w jakim stopniu działanie zgodne jest z 
lokalnymi dokumentami strategicznymi).  

W poszczególnych kryteriach każdy z Członków Kapituły Konkursu może przyznać od 
0 do 5 punktów. Suma wszystkich punktów stanowi o ostatecznym miejscu 
zgłoszonego działania w rankingu.  
Karta oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.  

4. Kapituła Konkursu może zdecydować o przyjęciu dodatkowych, szczególnie istotnych z 
perspektywy realizacji lokalnej polityki prorodzinnej, kryteriów oceny wniosku. Decyzja ta 
podejmowana jest przed ogłoszeniem każdej z edycji Konkursu, a dodatkowe 
kryterium/dodatkowe kryteria publikowane są w treści ogłoszenia. Kapituła nie ma 
możliwości dokonywania zmian w kryteriach oceny po publicznym ukazaniu się 
ogłoszenia o Konkursie.  

5. Kapituła Konkursu ocenia pod względem merytorycznym złożone wnioski. Członkowie 
Kapituły podpisują deklarację bezstronności. Każdy członek Kapituły może wyłączyć się z 



oceny merytorycznej danego/konkretnego wniosku. W takim przypadku, jako ocenę 
przyznaną przez wyłączonego członka przyjmuje się średnią ocen wystawioną przez 
 pozostałych oceniających. 

6. Na podstawie rankingu punktowego Kapituła Konkursu wyłania kandydatów na 
Laureatów Konkursu. Propozycja kandydatur Laureatów Konkursu wraz z uzasadnieniem 
przedstawiana jest, za pośrednictwem Sekretariatu Konkursu, Zarządowi Województwa 
Dolnośląskiego do zatwierdzenia i akceptacji.  

7. Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie.  

8. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:  
a. złożenia po terminie  
b. rezygnacji Uczestnika Konkursu 
c. wystąpienia braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

9. Informacje o wynikach Konkursu podawane są do wiadomości publicznej na stronie 
internetowej Sekretariatu Konkursu www.dops.wroc.pl w zakładce Konkurs „Dolny Śląsk 
przyjazny rodzinie”.  

10. Ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się w trakcie uroczystej Gali, z udziałem 
Laureatów Konkursu, pozostałych Uczestników Konkursu oraz zaproszonych gości.  

11. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na upublicznianie przez Organizatora Konkursu 
informacji na temat wyróżnionych działań oraz deklarują aktywny udział w kampanii 
promującej wyróżnione działania.  

 
§ 3 Szczegółowe ustalenia odnośnie zasad Konkursu w 2014r.  
 
1. W 2014r. łączna pula środków finansowych przeznaczona do rozdysponowania w trybie 

art. 8a Ustawy o Samorządzie Województwa wśród Laureatów Konkursu w formie dotacji 
celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego wynosi 550.000 zł brutto.  
W ramach łącznej puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel wskazanych 
zostanie trzech Laureatów Konkursu rekomendowanych Sejmikowi Województwa 
Dolnośląskiego do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na działania na rzecz lokalnej polityki 
prorodzinnej:  
 Laureat Główny – dotacja celowa w wysokości 350.000 zł  
 II Laureat – dotacja celowa w wysokości 150.000 zł  
 III Laureat – dotacja celowa w wysokości 50.000 zł 

Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o niewyłanianiu Laureata Głównego lub pozostałych 
Laureatów Konkursu. W takim wypadku Kapituła Konkursu może zdecydować o zwiększeniu 
wysokości dotacji celowej przyznanej pozostałym Laureatom nagród lub przyznania dotacji 
celowej większej liczbie Laureatów Konkursu.  



2. W ramach Konkursu oceniane będą działania samorządów terytorialnych w obszarze 
lokalnej polityki prorodzinnej prowadzone pomiędzy 01 stycznia 2013 roku a 31 sierpnia 
2014 roku.  

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia rozpoczęte w okresie wcześniejszym, 
pod warunkiem, że były prowadzone w roku 2013 i są kontynuowane w 2014 roku. W 
takim przypadku ocenie podlegać będą działania prowadzone od dnia 01.01.2013r.  

4. Wnioski konkursowe w roku 2014 można składać do dnia 01 września 2014r.  
5. Wniosek w wersji papierowej można złożyć osobiście w Sekretariacie Konkursu,  

ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, pok. 105 (do godz. 15.00) lub przesłać drogą pocztową na 
adres Sekretariatu Konkursu (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 
53-238 Wrocław – z dopiskiem Konkurs „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”). 

6. Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na adres Sekretariatu Konkursu – 
rodzina.dolnyslask@dops.wroc.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2014r. 
godz. 00.00. 

7. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w terminie do dnia 30 września 2014r. 
8. Uroczystość ogłoszenia Laureatów Konkursu odbędzie się w czwartym kwartale 2014r.  
9. Laureaci Konkursu otrzymają środki finansowe, o których mowa w § 3 pkt 1 na wskazany 

we wniosku rachunek bankowy w terminie do końca 2014 roku.  
10. Środki finansowe, o których mowa w § 3 pkt 1, otrzymane przez Laureatów Konkursu, 

mogą być wydatkowane wyłącznie na działania w obszarze lokalnej polityki prorodzinnej.  
11. Środki finansowe, o których mowa w § 3 pkt 1, otrzymane przez Laureatów Konkursu, 

mogą być wydatkowane do dnia 31.12.2015r.  
12. Dodatkowym kryterium oceny wniosków w 2014 roku są inicjatywy podejmowane na 

rzecz dużych rodzin, w tym wprowadzenie Karty Dużej Rodziny. Za prowadzenie tego 
typu działań Uczestnik Konkursu może otrzymać dodatkowo do 10 punktów.  

 


