
Regulamin Konkursu dobrych praktyk – edycja 2020

§ 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. Głównym celem Konkursu jest zaprezentowanie najlepszych rozwiązań w zakresie
inicjatyw  podejmowanych  na  rzecz  społeczności  lokalnej  lub  współpracy
transgranicznej w Europie i krajach Partnerstwa Wschodniego. Konkurs odbywa się
cyklicznie, a jego temat przewodni jest ściśle związany z problematyką podejmowaną
podczas  Kongresu.  Tegoroczna  edycja  Konkursu  poświęcona  jest  problematyce
funkcjonowania samorządu w czasie pandemii koronawirusa COVID-19.

3. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  przeprowadzenia  Konkursu,  oceny  projektów
zgłoszonych  w  Konkursie  oraz  przyznania  nagród.  Przygotowując  założenia
Konkursu organizatorzy kierowali  się  zasadami  otwartości,  równości  i  dostępności
wobec wszystkich zgłaszających, bez względu na formy aktywności, kraj czy zasięg
działania, a także status podmiotu zgłaszającego się do Konkursu.

§ 2
Przedmiot Konkursu oraz kategorie konkursowe

1. Przedmiotem  Konkursu  są  działania  wdrożone  przez  władze  lokalne,  organizacje
pozarządowe,  grupy  nieformalne,  obywateli,  które  umożliwiły  rozwiązanie
konkretnych problemów spowodowanych pandemią COVID-19.

2. Konkurs obejmuje inicjatywy, projekty lub programy mieszczące się w jednej z pięciu
kategorii tematycznych:

1) SAMORZĄD: rozwiązania, których celem było ułatwienie mieszkańcom dostępu
do usług publicznych.

2) KULTURA  I  TURYSTYKA:  rozwiązania,  których  celem  było  kontynuowanie
dotychczasowej  działalności  i  dostarczanie  odbiorcom  usług  i  produktów
z uwzględnieniem  potrzeb  i  uwarunkowań  wynikających  ze  stanu  pandemii.
Kategoria  obejmuje  również  rozwiązania  dotyczące  wsparcia  sektora  turystyki
i kultury przez inne podmioty.

3) EDUKACJA:  rozwiązania  w  zakresie  edukacji  formalnej  i  nieformalnej
świadczonej po zamknięciu placówek.
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4) POMOC SPOŁECZNA:  rozwiązania  w zakresie  pomocy społecznej  i  wsparcia
służby zdrowia podczas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

5) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: rozwiązania wdrożone zarówno przez przedsiębiorców,
jak  też  dla  przedsiębiorców,  których  branża  została  dotknięta  przez  kryzys
wywołany  pandemią  i  wymagała  natychmiastowych  działań  pozwalających  na
utrzymanie  się,  jak  również  rozwiązania  skierowane  na  zmianę  profili
strategicznych firm, które w obliczu pandemii  zostały zmuszone do budowania
modeli przyszłości.

§ 3
Adresaci Konkursu

1. Konkurs  adresowany  jest  do  wszystkich  podmiotów  bez  ograniczeń  formalno-
prawnych, w tym w szczególności do:

1) samorządów, władz lokalnych;

2) organizacji społecznych (pozarządowych);

3) grup nieformalnych;

4) sektora prywatnego;

5) szkół i uniwersytetów.

2. Jeden podmiot nie może zgłosić więcej niż jeden projekt w tej samej kategorii.

§ 4
Zgłoszenie do konkursu

1. Termin zgłoszenia upływa 21 września 2020 roku.

2. Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  wypełnienie  Formularza  konkursowego,
stanowiącego  załącznik  nr  2  do zarządzenia,  dostępnego  do  pobrania  na stronie
internetowej Kongresu  www.kongres.lublin.eu.  Formularz należy wypełnić w języku
polskim, angielskim lub rosyjskim.

3. Uczestnicy składając zgłoszenie w Konkursie, potwierdzają tym samym, że zgłaszają
swoje  własne  inicjatywy  oraz,  że  nie  naruszają  one  praw  i  dóbr  innych  osób.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia praw autorskich.

§ 5
Zasady oceny

1. Oceny zgłoszonych formularzy dokona Komisja składająca się z członków Komitetu
Organizacyjno-Programowego  Kongresu,  która  wyłoni  laureatów  Konkursu  –  po
3 dobre praktyki w każdej z kategorii.

2. Zadaniem Komisji oceniającej jest:

1) ocena formalna zgłoszonych dobrych praktyk;

2) ocena merytoryczna zgłoszonych dobrych praktyk.

3. Przy ocenie merytorycznej dobrych praktyk uwzględnia się:

1) efektywność w rozwiązaniu problemu;
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2) innowacyjność;

3) zasięg oddziaływania i możliwość multiplikacji.

4. Decyzje Komisji Konkursu są ostateczne.

5. Dobre  Praktyki  laureatów  Konkursu  zostaną  zaprezentowane  podczas  Kongresu,
a uczestnicy Kongresu przy użyciu głosowania online będą mogli oddać swój głos na
wybranego laureata w każdej z kategorii.

6. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone podczas oficjalnego zamknięcia Kongresu.

§ 6
Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie jest:

1) przyznanie  tytułu  DOBRA PRAKTYKA Kongresu  Współpracy  Transgranicznej
Lublin 2020 trzem laureatom w każdej z kategorii wymienionych w § 2 ust. 2;

2) przygotowanie przez Organizatora materiału filmowego promującego zwycięską
praktykę, wybraną spośród trzech laureatów w każdej z kategorii wymienionych w
§ 2 ust. 2, wyłonioną w wyniku głosowania online;

3) promocja  laureatów  i  wdrożonych  przez  nich  rozwiązań  przez  Organizatora
Konkursu na oficjalnych kanałach promocyjnych Kongresu i Miasta Lublin (strona
internetowa, profile w mediach społecznościowych).

§ 7
Prawa autorskie

1. Uczestnik konkursu, którego dobra praktyka została wybrana jako zwycięska, udziela
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  Organizatora konkursu lub podmiotów z
nim współpracujących.

§ 8
Postanowienia końcowe
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1. Wysłanie  Formularza  konkursowego  jest  równoznaczne  z  akceptacją  Regulaminu
Konkursu oraz ze zgodą wszystkich członków zespołów na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Dane osobowe uczestników Konkursu będą
chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz  ich  poprawiania.  Podanie  danych jest
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

2. W sprawie wnoszonych przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do zgłoszonych
w Konkursie odpowiedzialność ponosi autor.

3. Laureaci  Konkursu  wyrażają  zgodę  na  nieodpłatne  udostępnianie  na  stronach
internetowych Organizatora Konkursu zwycięskich rozwiązań – Dobrych praktyk.

4. Wszystkie projekty, niezależnie od wyników, mogą zostać zaprezentowane na stronie
internetowej Kongresu Współpracy Transgranicznej i Urzędu Miasta Lublin.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu  Konkursu  w  trakcie
trwania konkursu, o czym poinformuje uczestników poprzez umieszczenie informacji
na stronie internetowej Kongresu Współpracy Transgranicznej i Urzędu Miasta Lublin.

Informacje o konkursie udziela:

Urząd Miasta Lublin, Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej, ul. Bernardyńska

3, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 66 32

Kontakt: Uliana Bila, Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: uliana.bila@lublin.eu

www.kongres.lublin.eu

Formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania ze strony www.kongres.lublin.eu.
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