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REGULAMIN 

przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego 
„PARTNERSTWO BEZ GRANIC” 

  
I.   Cel  ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez granic”, 
zwanej dalej Konkursem.  
Głównym celem ustanowienia Nagrody jest wyróżnienie najlepszych inicjatyw realizowanych we współpracy  
z partnerami zagranicznymi przez samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje oraz organizacje pozarządowe na 
obszarze Województwa Opolskiego w roku 2019.  
 
II. Organizator  Konkursu  
Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego.  

 
III. Podmioty zaproszone do składania zgłoszeń do Konkursu  
Do składania zgłoszeń zaproszone są następujące podmioty działające na terenie Województwa 
Opolskiego:        
1) samorządy gmin i powiatów   
2) instytucje publiczne (np. uczelnie wyższe, szkoły, biblioteki, szpitale, instytucje wspierania biznesu)  
3) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz inne organizacje, niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku 
 
IV. Warunki  zgłoszenia do Konkursu 
1) Warunkiem zgłoszenia inicjatywy do Konkursu jest złożenie poprawnie wypełnionego zgłoszenia, 

stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, potwierdzającego spełnienie kryteriów Konkursu 
w terminie podanym w niniejszym Regulaminie.  

2) Załączniki obligatoryjne do zgłoszenia to:  
a) w przypadku organizacji pozarządowej - wypis z rejestru sądowego (w przypadku kopii – potwierdzony 
za zgodność z oryginałem) 
b) dokumentacja inicjatywy (zdjęcia, informacje prasowe, rekomendacje partnerów zagranicznych)  
c) prezentacja multimedialna inicjatywy (film lub prezentacja graficzna do 7 minut na płycie CD) 

3) Każdy podmiot może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie inicjatywy. 
 

V. Kapituła Konkursu  
1) Do oceny zgłoszonych inicjatyw Zarząd Województwa powołuje Kapitułę Konkursu.  
2) Posiedzenie Kapituły zwołuje organizator Konkursu. 
3) Przedstawiciele, bądź osoby związane z działalnością samorządów, instytucji lub organizacji pozarządowych, 

które złożyły zgłoszenia nie mogą wchodzić w skład Kapituły. 
 
VI. Wybór inicjatyw do Konkursu  
1) Pod pojęciem „inicjatywy” rozumie się przedsięwzięcie, realizowane w konkretnym miejscu, w określonym 

czasie, mające swój określony budżet.  
2) Inicjatywy oceniane są przez Kapitułę Konkursu w oparciu o następujące kryteria:  
 

1. Pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter inicjatywy 0 – 10 pkt 

2. Rezultaty i perspektywiczność inicjatywy  0 – 10 pkt 

3. Odbiór zewnętrzny inicjatywy (ocena inicjatywy przez partnerów zagranicznych, 
narzędzia promocji inicjatywy przed i po realizacji) 

0 – 10 pkt  

4. Liczba partnerów i uczestników krajowych 0 - 5 pkt 

5. Liczba partnerów i uczestników zagranicznych 0 – 5 pkt 

6. Wykorzystywanie zewnętrznych źródeł wsparcia dla realizacji inicjatywy 0 – 5 pkt 

7. Jakość przygotowania dokumentacji (jasny opis działań, forma zgłoszenia) 0 – 5 pkt 

8. Cykliczność inicjatywy 0 - 5 pkt 

 
3) Obrady kapituły są jawne.  
4) Werdykt Kapituły jest ostateczny, bez możliwości odwoływania się. 
  
 VII. Nagrody  

    1) Ustala się następujący sposób nagradzania w ramach Konkursu:  
 
a) W kategorii „Samorządy lokalne” 

I Nagroda -     4.000 zł 
II Nagroda -    3.000 zł 
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III Nagroda -   2.000 zł 
 
b) W kategorii „Instytucje publiczne”  

       I Nagroda -     4.000 zł 
II Nagroda -    3.000 zł 
III Nagroda -   2.000 zł 

 
c) W kategorii „Organizacje pozarządowe”  
        I Nagroda -  4.000 zł 
 II Nagroda -   3.000 zł 
 III Nagroda -  2.000 zł 
 
Kapituła może zdecydować o nie przyznaniu Nagrody. Kapituła może przyznawać wyróżnienia w każdej kategorii.  
   

2) Organizator zapewnia: 
a) dyplomy dla nagrodzonych i wyróżnionych inicjatyw 
b) promocję nagrodzonych inicjatyw w kraju i za granicą przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego  
 

3) W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów mogą być przyznane dodatkowe nagrody dla 
laureatów bądź wyróżnionych. Sponsor może sprecyzować cel i sposób wykorzystania środków. 
 

VIII. Harmonogram Konkursu  
 

Zadanie Termin 

Realizacja inicjatyw 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

Ogłoszenie konkursu do 30.01.2020 r. 

Zgłaszanie inicjatyw do 28.02.2020 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu.  
Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej 
wiadomości w lokalnych mediach oraz na stronie 
internetowej www.opolskie.pl. 

do 15.04.2020 r. 

 
 
IX. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać:  
 

 pocztą na adres: Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 
 

 lub dostarczyć osobiście na adres: Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji 

Regionu, ul. Żeromskiego 3, V piętro, Opole 
  

 lub przesłać przez „ePUAP” 

 

 
Kopię zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres: zagranica@opolskie.pl  
 
Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszenia upływa w dniu 28.02.2020 r. o godz. 15.30.  
 
Decyduje data wpływu do Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu (niezależnie od formy 
dostarczenia) .  
 
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów 774429342, 774429346, 774429340 


