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„Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” 

Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

 REGULAMIN KONKURSU „AMBASADOR EKONOMII SPOŁECZNEJ”   
 
 

§ 1. Postanowienia wstępne 
 

1. Niniejszy regulamin określa cel i warunki uczestnictwa w Konkursie „Ambasador Ekonomii 
Społecznej” (zwanym dalej Konkursem) oraz sposób oceny zgłoszonych w Konkursie 
wniosków, a także sposób informowania o Konkursie i jego warunkach. 

2. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach: 
1) Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim. 
2) Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim. 

  
§ 2. Cel Konkursu 

 
Celem Konkursu jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek 
organizacyjnych z terenu województwa lubelskiego oraz samorządowców za zaangażowanie 
w rozwój ekonomii społecznej w województwie lubelskim oraz zachęta do dalszej współpracy 
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i promocja ekonomii społecznej 
w województwie lubelskim. 

 
§ 3. Organizator 

 
Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Lublinie zwany dalej Organizatorem, realizujący projekt pozakonkursowy „Ekonomia 
społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
   

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 
1. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach: 

1.1.  Kategoria I - Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie 
lubelskim. 

1.1.1. Rekomendowane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z terenu województwa 
lubelskiego, które wspierają  rozwój ekonomii społecznej.  

1.1.2. Rekomendacje mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii 
społecznej tj.:  

 centra integracji społecznej (CIS),  

 kluby integracji społecznej (KIS), 

 zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),  

 warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), 

 spółdzielnie socjalne/przedsiębiorstwa społeczne,  
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  spółdzielnie inwalidów i niewidomych,  

 spółki prawa handlowego (spółka non-profit),  

 fundacje i stowarzyszenia,  

 inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu 
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  o ile prowadzą trwałą i efektywną 
działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako 
zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  
działalność o charakterze ekonomicznym, 

 pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym 
spółdzielnie pracy), 

 koła gospodyń wiejskich, 

 ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. 
1.1.3. Do nagrody można zgłaszać jednostki samorządu z terenu województwa 

lubelskiego, które nie otrzymały nagrody w poprzednich edycjach konkursu.  
1.2.  Kategoria II - Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej w województwie 

lubelskim. 
1.2.1. Rekomendowani w tej kategorii mogą być pracownicy jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, którzy wspierają  rozwój 
ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie województwa lubelskiego.  

1.2.2. Rekomendacje mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii 
społecznej tj.:  

 centra integracji społecznej (CIS),  

 kluby integracji społecznej (KIS), 

 zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),  

 warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), 

 spółdzielnie socjalne/przedsiębiorstwa społeczne,  

 spółdzielnie inwalidów i niewidomych,  

 spółki prawa handlowego (spółka non-profit),  

 fundacje i stowarzyszenia,  

 inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu 
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  o ile prowadzą trwałą i efektywną 
działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako 
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 zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  
działalność o charakterze ekonomicznym, 

 pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym 
spółdzielnie pracy), 

 koła gospodyń wiejskich, 

 ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. 
1.2.3. Do nagrody można zgłaszać pracowników samorządowych z terenu województwa 

lubelskiego, którzy nie otrzymali nagrody w poprzedniej edycji konkursu.  

 

§ 5. Sposób informowania o Konkursie  

 

1. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest w  siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Dodatkowe informacje na temat 
Konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl oraz 
www.ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl i pod numerem telefonu 81 5287629 lub za 
pośrednictwem e-mail: iwona.kedziera@lubelskie.pl 

2. Osoba do kontaktu: Iwona Kędziera - Specjalista ds. sieci współpracy z PES. 
 

§ 6. Kapituła Konkursu 

 

1. Kapitułę Konkursu powołuje Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. 

2. W skład Kapituły Konkursu wchodzi 6 osób: 3 przedstawicieli Organizatora oraz 
3 przedstawicieli instytucji i środowisk działających na terenie województwa lubelskiego na 
rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

3. Kapituła konkursu może korzystać z opinii ekspertów wchodzących w skład Regionalnego 
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego. 

4. Kapituła Konkursu nadzoruje realizację założeń Konkursu i decyduje o jego rozstrzygnięciu.  

5. Przewodniczący Kapituły Konkursu organizuje oraz koordynuje prace Kapituły Konkursu. 
Podczas nieobecności Przewodniczącego Kapituły Konkursu funkcje tę pełni Zastępca 
Przewodniczącego Kapituły Konkursu.  

6. Decyzje Kapituły Konkursu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego 
Kapituły Konkursu.  

7. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.  

8. Członkowie Kapituły Konkursu są zobowiązani do zachowania bezstronności.  

9. Członkowie Kapituły Konkursu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji 
uzyskanych na każdym etapie postępowania konkursowego.  

10. Pełnienie funkcji członka Kapituły Konkursu jest nieodpłatne.  

http://www.rops.lubelskie.pl/
http://www.ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl/
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 11. Do zakresu prac Kapituły Konkursu należy:  

a) ocena nadesłanych rekomendacji;  

b) rozstrzygnięcie Konkursu oraz podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie laureatów konkursu;  

c) podejmowanie inicjatyw upowszechniających idee i rezultaty Konkursu;  
d) zgłaszanie wniosków dotyczących zmian w zasadach organizacji Konkursu.  
 

§ 7. Wybór laureatów 

 

Procedura realizacji Konkursu obejmuje:  
1) ocenę nadesłanych rekomendacji,  

2) wybór laureatów Konkursu,  

3) upowszechnienie wyników Konkursu.  
 

§ 8. Przebieg Konkursu 

 

Realizacja Konkursu obejmuje: 

1. Powołanie Kapituły Konkursu przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Lublinie. 

2. Ogłoszenie konkursu. 

3. Składanie rekomendacji przez uprawnione podmioty. 

4. Ocena formalna rekomendacji. 

5. Ocena merytoryczna rekomendacji. 

6. Wybór laureatów Konkursu. 

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

8. Upowszechnienie wyników Konkursu. 

 

§ 9. Zgłaszanie rekomendacji 

 

1. Warunkiem zgłoszenia jednostki samorządu terytorialnego oraz pracownika 
samorządowego jest złożenie rekomendacji w wersji papierowej lub elektronicznej.  

2. Formularz rekomendacji Jednostki Samorządu Terytorialnego stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. Formularz rekomendacji Samorządowca przyjaznego Ekonomii 
Społecznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularze są dostępne 
również na stronie: http://rops.lubelskie.pl/ w zakładce Ekonomia Społeczna oraz na 
stronie http://ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl/.  

http://ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl/
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 3. Rekomendacje należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Lublinie, 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iwona.kedziera@lubelskie.pl w terminie do dnia 20 lutego 2020 r., do godz. 15.30.   

4. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania rekomendacji ponosi zgłaszający.  

5. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.  

6. Organizator ma prawo zadawać pytania szczegółowe dotyczące informacji zawartych 
w nadesłanych rekomendacjach oraz prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów.  

7. Treść nadesłanych rekomendacji może być wykorzystana po zakończeniu Konkursu przez 
Organizatora w celu upowszechniania informacji o rozwoju ekonomii społecznej 
w województwie lubelskim. 

 

§ 10. Upowszechnianie wyników konkursu 

 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na konferencji pn. 
„Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego”. 
2. Organizator konkursu będzie upowszechniał wyniki oraz działania laureatów 
z wykorzystaniem: stron internetowych i/lub prasy lokalnej i/lub radia i/lub telewizji i/lub 
katalogów i broszur informacyjnych.  
 

§ 11. Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Przewodniczący Kapituły 
Konkursu po zasięgnięciu opinii jej członków.  


