Załącznik do Zarządzenia
nr ES-001-2-2/17
Dyrektora ROPS w Krakowie
z dnia 26 lipca 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU
„Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017”

§ 1. Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin określa cel Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej
2017”, zwanego dalej Konkursem, warunki uczestnictwa w Konkursie, przewidziane
w Konkursie nagrody, kryteria oraz sposób oceny zgłoszonych w Konkursie aplikacji, a także
sposób informowania o Konkursie i jego warunkach.
§ 2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wsparcie małopolskich przedsiębiorstw społecznych oraz promocja
przedsiębiorczości społecznej w województwie małopolskim.
§ 3. Organizator
Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie (ul. Piastowska 32, 30 – 070 Kraków) zwany dalej Organizatorem, realizujący
projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach
poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej.
§ 4. Zasięg i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:
I.

1

Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017.
Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie
małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy
(liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie):
 organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne1 prowadzące
działalność gospodarczą,
 spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 spółdzielnie socjalne,
 spółdzielnie pracy,

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, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego



spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis
o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku
na cele społeczne.
Ponadto, Organizator Konkursu dopuszcza możliwość składania zgłoszeń do
kategorii głównej zgodnie z §9 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
W kategorii głównej Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia.
Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii
społecznej w Małopolsce
Rekomendacje w tej kategorii mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty
ekonomii społecznej. Rekomendowane mogą być gminy i powiaty województwa
małopolskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej (rekomendacja dla jednostki
organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego zostanie uznana za rekomendację dla
tej jednostki samorządu terytorialnego).
II.

Kategoria - Przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej
w Małopolsce
Rekomendacje w tej kategorii mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty
ekonomii społecznej. Do wyróżnienia rekomendowani mogą być przedsiębiorcy
zarejestrowani lub działający w województwie małopolskim, wspierający rozwój ekonomii
społecznej w Małopolsce, z wyłączeniem przedsiębiorców społecznych, tj.:
 organizacji pozarządowych oraz kościelnych jednostek organizacyjnych
prowadzących działalność gospodarczą,
 spółdzielni inwalidów i niewidomych,
 spółdzielni socjalnych,
 spółdzielni pracy,
 spółek kapitałowych, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają
zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego
zysku na cele społeczne.

III.

IV.
Kategoria – Nagroda publiczności
Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu, w którym biorą udział finaliści w kategorii
głównej wyłonieni przez Kapitułę Konkursu.
2. Do udziału w Konkursie nie może zgłaszać się zwycięzca poprzedniej edycji konkursu
w kategorii głównej – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016.
3. Dozwolone jest złożenie dowolnej liczby rekomendacji.

1.
2.

§ 5. Sposób informowania o Konkursie i jego warunkach
Niniejszy regulamin wraz z aplikacją konkursową dostępny jest w siedzibie Organizatora
(ul. Piastowska 32, 30 - 070 Kraków) oraz na stronie internetowej www.es.malopolska.pl.
Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Biurze projektu „Małopolski
Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej”, ul. Piastowska 32, 30 - 070 Kraków pod
numerem telefonu (12) 422 06 36 wew. 26 lub za pośrednictwem e-mail:
mbrzeziak@rops.krakow.pl.

§ 6. Patronat Konkursu
Konkurs objęty jest Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.
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6.

7.
8.
9.

§ 7. Kapituła Konkursu
Kapitułę Konkursu, powołuje Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie.
W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora, a także
przedstawiciele instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
oraz przedstawiciel zwycięzcy konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej
2016. Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej aplikacji konkursowych
i przygotowuje dla Wicemarszałka Województwa Małopolskiego właściwego do spraw
polityki społecznej wykaz aplikacji, którym rekomenduje przyznanie nagród w Konkursie.
Przewodniczący Kapituły Konkursu organizuje oraz koordynuje prace Kapituły Konkursu.
Podczas nieobecności Przewodniczącego Kapituły Konkursu funkcje te pełni Zastępca
Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
Kapituła Konkursu podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
Kapituły Konkursu.
Rozstrzygnięcia Wicemarszałka Województwa Małopolskiego właściwego do spraw
polityki społecznej są ostateczne.
Członkowie Kapituły Konkursu są zobowiązani do zachowania bezstronności oraz
podjęcia działań koniecznych do uniknięcia ryzyka konfliktu interesów mogącego
powstać w związku z interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami
rodzinnymi lub emocjonalnymi lub innymi sytuacjami mogącymi mieć wpływ na
bezstronną i obiektywną ocenę. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów,
członkowie Kapituły Konkursu zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym
Organizatora Konkursu oraz wycofania się z oceny aplikacji / rekomendacji będącej
powodem konfliktu interesów.
Członkowie Kapituły Konkursu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji
uzyskanych na każdym etapie postępowania konkursowego.
Pełnienie funkcji członka Kapituły Konkursu jest nieodpłatne.
Do zakresu prac Kapituły Konkursu należy:
1) ocena nadesłanych aplikacji i rekomendacji;
2) rozstrzygnięcie Konkursu oraz podjęcie decyzji w sprawie rozdzielenia nagród
i wyróżnień;
3) przekazanie Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego właściwemu do spraw
polityki społecznej rekomendacji dot. przyznania nagród w Konkursie;
4) podejmowanie inicjatyw upowszechniających idee i rezultaty Konkursu;
5) zgłaszanie wniosków dotyczących zmian w zasadach organizacji Konkursu.

§ 8. Przebieg Konkursu
Procedura realizacji Konkursu obejmuje:
1) powołanie Kapituły Konkursu,
2) ogłoszenie Konkursu,
3) składanie aplikacji i rekomendacji przez uprawnione podmioty,
4) ocenę formalną nadesłanych aplikacji i rekomendacji,

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

ocenę merytoryczną nadesłanych aplikacji i rekomendacji,
wybór finalistów Konkursu,
głosowanie publiczności,
wizyty studyjne (opcjonalnie),
przedstawienie rekomendacji przez Kapitułę Konkursu (zwycięzcy oraz wyróżnionych),
rozstrzygnięcie Konkursu przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
właściwego do spraw polityki społecznej,
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,
upowszechnienie wyników Konkursu.

§ 9. Zgłaszanie aplikacji i rekomendacji
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w wersji papierowej i elektronicznej
(na płycie CD/DVD) aplikacji wraz z kompletem załączników, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Aplikacja powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
podmiotu. Do aplikacji należy dołączyć załączniki w postaci:
1) kopii odpisu aktualnego z KRS – Rejestru Przedsiębiorców lub innego dokumentu
potwierdzającego utworzenie (obligatoryjnie),
2) kopii statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę działalności
(obligatoryjnie),
3) bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok 2016 lub innego
rocznego sprawozdania finansowego (obligatoryjnie),
4) materiałów reklamowych podmiotu (nieobowiązkowo),
5) rekomendacji (nieobowiązkowo).
3. Formularz aplikacji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Dopuszcza się zgłoszenie do Konkursu przedsiębiorstwa społecznego za
pośrednictwem osoby fizycznej lub prawnej zamieszkałej lub zarejestrowanej na terenie
województwa małopolskiego. Aby zgłosić do udziału w konkursie przedsiębiorstwo
społeczne, należy wypełnić formularz rekomendacji dla przedsiębiorstwa społecznego,
który stanowi załącznik numer 2 niniejszego Regulaminu. W wyżej wymienionej sytuacji,
zgłoszone przedsiębiorstwo społeczne, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zostanie
wezwane do potwierdzenia udziału w Konkursie oraz przesłania aplikacji konkursowej.
5. Warunkiem zgłoszenia w Kategorii - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca
rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce lub Kategorii Przedsiębiorca wspierający
rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce jest złożenie rekomendacji w wersji papierowej
i elektronicznej (na płycie CD/DVD).
6. Formularz rekomendacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
7. Aplikacje i rekomendacje należy złożyć w siedzibie Organizatora (Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków) z dopiskiem „Małopolski Lider
Przedsiębiorczości Społecznej 2017” do dnia 4 września 2017 r., do godz. 16.00.
W przypadku wysłania dokumentów pocztą lub za pośrednictwem kuriera
decyduje data wpływu.
8. Aplikacje i rekomendacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez Kapitułę
Konkursu.
9. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania aplikacji i rekomendacji ponosi zgłaszający.
10. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
1.

11. Organizator ma prawo zadawać pytania szczegółowe dotyczące informacji zawartych
w nadesłanych aplikacjach i rekomendacjach oraz prosić o przedstawienie dodatkowych
dokumentów.
12. Treść nadesłanych aplikacji i rekomendacji może być wykorzystana po zakończeniu
Konkursu przez organizatorów w celu upowszechniania sukcesów małopolskich
przedsiębiorców społecznych oraz instytucji wspierających rozwój ekonomii społecznej.
§ 10. Ocena aplikacji i rekomendacji
1. Etapy oceny w konkursie:
1) Ocena formalna,
2) Ocena merytoryczna,
3) Wizyty studyjne (opcjonalnie).
2. Ocena formalna polega na zbadaniu:
1) kompletności aplikacji / rekomendacji wraz ze stosownymi załącznikami;
2) zgodności aplikacji / rekomendacji z tematyką Konkursu;
3) czy podmiot składający aplikację/rekomendację jest uprawniony do udziału
w Konkursie.
3. Po dokonaniu oceny formalnej, aplikacje i rekomendacje, które łącznie spełniają
wymienione w ust. 2 kryteria, poddawane są ocenie merytorycznej, która składa się
z dwóch etapów.
4. Pierwszy etap oceny merytorycznej dokonywany jest poprzez szczegółową analizę
nadesłanych aplikacji z uwzględnieniem kryteriów zapisanych w karcie oceny
merytorycznej, która stanowi załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu.
5. Ocena merytoryczna polega na ocenie aplikacji przez dwóch losowo wybranych
członków Kapituły Konkursu w oparciu o kartę oceny merytorycznej.
6. Aplikacje podmiotów, które uzyskały najwięcej punktów podczas oceny merytorycznej są
przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Kapituły Konkursu. Kapituła Konkursu
podejmuje decyzję o liczbie finalistów.
7. W drugim etapie oceny merytorycznej, spośród wyłonionych finalistów Kapituła
Konkursu dokonuje ponownej oceny aplikacji. Aplikacje finalistów podlegają ocenie
wszystkich Członków Kapituły Konkursu. Ponadto, Kapituła Konkursu ma prawo
dodatkowej oceny finalistów podczas wizyt studyjnych, w czasie których może prosić
o dodatkowe informacje służące analizie kondycji i sposobu funkcjonowania finalistów.
8. Finaliści wyłonieni przez Kapitułę Konkursu wezmą udział w plebiscycie, który wyłoni
zwycięzcę w kategorii nagroda publiczności. W przypadku równej liczby głosów,
o wyborze zwycięzcy plebiscytu decyduje Kapituła Konkursu.
9. Spośród finalistów Kapituła Konkursu, w drodze głosowania, rekomenduje laureatów
Konkursu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga Przewodniczący Kapituły
Konkursu.
10. Konkurs w kategorii głównej rozstrzyga Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
właściwy do spraw polityki społecznej.
11. Spośród zgłoszonych rekomendacji Kapituła Konkursu w drodze głosowania wybiera
laureatów w kategoriach jednostka samorządu terytorialnego i przedsiębiorca
wspierający rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce.
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§ 11. Nagrody i wyróżnienia
Ustala się następujące nagrody:
 w kategorii głównej - dyplom, statuetka, nagroda finansowa oraz prawo
posługiwania się tytułem Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017
i znakiem Konkursu, a także prawo uczestniczenia w pracach Kapituły Konkursu
w kolejnej edycji konkursu, tj. w 2018 roku,
 w kategorii jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii
społecznej w Małopolsce:
 dyplom dla wyróżnionej jst,
 nagroda rzeczowa dla podmiotu, który rekomendował wyróżnioną jst;
 w kategorii przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej
w Małopolsce:
 dyplom dla wyróżnionego przedsiębiorcy,
 nagroda rzeczowa dla podmiotu, który rekomendował wyróżnionego
przedsiębiorcę;
 w kategorii nagroda publiczności – dyplom.
W przypadku większej liczby podmiotów rekomendujących wyróżnionego przedsiębiorcę
/ jst nagrodę otrzymuje podmiot, który przedstawił najciekawsze uzasadnienie. Decyzję
o przyznaniu nagród podejmuje Kapituła Konkursu.
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi nie później niż do końca
listopada 2017 r.
§ 12. Postanowienia końcowe
Wykładni przepisów Regulaminu dokonuje Przewodniczący Kapituły Konkursu
po zasięgnięciu opinii członków.
W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Przewodniczący Kapituły
Konkursu po zasięgnięciu opinii jej członków.

