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KONKURS „ AKTYWNI I SKUTECZNI 2014” 
pod  honorowym patronatem Starosty Ostródzkiego 

NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
POWIATU OSTRODZKIEGO 

 
1.Organizatorem konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego(ROPPO) 
przy współudziale Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym Starostwa 
Powiatowego w Ostródzie. 
2.Honorowy Patronat nad konkursem pełni Starosta Ostródzki. 
3.Konkurs organizowany jest co roku.  
4.Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3  
ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- zwanych dalej organizacjami 
pozarządowymi, które działają na terenie powiatu ostródzkiego. 
5.Przedmiotem konkursu są inicjatywy z zakresu pożytku publicznego realizowane przez 
organizacje pozarządowe w  2014 roku. 
6.Zgłoszenia  inicjatyw mogą dokonywać : 

 organizacje pozarządowe w swoim imieniu, 

 inne podmioty, w tym: osoby fizyczne, osoby prawne, organa administracji publicznej oraz 
kościoły i związki wyznaniowe itp. 

7.Zgłoszenie należy złożyć na formularzy zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do niniejszego 
Regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego 
przy ulicy Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pok.133. Zaadresowany do Naczelnika 
Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym p. Jolanty Dakowskiej z 
dopiskiem na kopercie: Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego – „ Konkurs 
Aktywni i Skuteczni 2014” do dnia 10 marca 2015 r., do godz. 15:00 wraz z pieczątką na kopercie 
organizacji składającej. Liczy się data wpływu. Wnioski złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane i, a dokumentacja nie będzie zwracana. 
8. W ramach Konkursu mogą być przyznawane nagrody finansowe, rzeczowe i 
honorowe(wyróżnienia). 
9.Nagrodę finansową lub rzeczową może otrzymać organizacja, która została laureatem 
konkursu. Nagroda finansowa jest przeznaczona na realizację zadań statutowych organizacji. 
10.Kapituła może nie przyznać nagrody, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych inicjatyw nie 
spełnia kryteriów wymaganych do przyznania nagrody. 
11.Ocena inicjatyw organizacji przeprowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria: 

 znaczenie dla lokalnej społeczności, 

  wpływ na rozwój i konkurencyjność powiatu, 

  różnorodność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych, 

  stopień zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu, 

 innowacyjność działań, 

  stosowanie przez organizację sposobów działania nie budzących wątpliwości etycznych, 

 umiejętność podejmowania przez organizację współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i partnerami społecznymi powiatu, a także innymi instytucjami , administracją publiczną. 

12. Kapitułę Konkursu stanowią 3 osoby z  Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Ostródzkiego oraz 2 przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Ostródzie , którzy spośród siebie 
wybierają przewodniczącego. Kapituła może zaprosić do swojego składu przedstawicieli 
fundatorów nagród. 
13.Członkiem Kapituły nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne powiązania z 
podmiotami składającymi  inicjatywę do konkursu, tj.: 
a/ która jest członkiem, wolontariuszem, członkiem władz organizacji zgłoszonej do Konkursu, 
b/ pozostaje z członkami władz organizacji zgłoszonej do Konkursu w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
14.Decyzje w ramach Kapituły podejmowane są na zebraniach zwoływanych przez 
Przewodniczącego Kapituły. 
15.Za organizację prac Kapituły odpowiada jej Przewodniczący. 
16.Obsługę Kapituły zapewnia Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego. 
17.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Konkursu następuje podczas Forum 
Organizacji Pozarządowych dn. 20 marca 2015 r.  
18.Regulamin Konkursu i jego zmiany zatwierdza Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Ostródzkiego. 
19.Dokumentacja konkursu dostępna jest w Wydziale Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem 
Pozarządowym oraz na stronie http://www.powiat.ostroda.pl/ 

 


