Regulamin konkursu
Promocja polskich doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego 2013

Organizatorem konkursu „Promocja polskich doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego
2013” jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Konkurs odbywa się w ramach projektu
„Samorządność i obywatelskość – doświadczenie współpracy polskich i rosyjskich młodych
liderów”, realizowanego we współpracy z Moskiewską Szkołą Badań Politycznych.
Celem konkursu jest promowanie w Federacji Rosyjskiej polskich doświadczeń z dziedziny
rozwoju lokalnego. Na konkurs przyjmujemy opisy projektów/doświadczeń zrealizowanych w
partnerstwie międzysektorowym. Laureaci konkursu przedstawią swoje doświadczenia
podczas konferencji regionalnych Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych (www.msps.su)
w Kostromie i Jarosławiu w dn. 18-19 września 2013 lub w Wołgogradzie 4-5 października
2013 roku.
I.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy osoby, które:


posiadają minimum trzyletnie doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej lub
jednostce samorządu terytorialnego;



posiadają doświadczenie realizacji projektów z udziałem partnerów z różnych
sektorów (jednostki samorządu lokalnego/biznes/organizacje pozarządowe);



są zaangażowane w rozwój lokalny;



znają język rosyjski w stopniu pozwalającym na samodzielne wygłoszenie prezentacji
na konferencji (Fundacja zapewnia tłumaczenie potrzebnych materiałów
drukowanych, prezentacji itd.).
2) Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia
konkursowego w elektronicznym generatorze oraz zarejestrowanie go do dnia
20 sierpnia 2013 roku.
Generator dostępny jest pod adresem:
http://formularze.rita.edudemo.org.pl/konkurs1/index.php?konkurs=48
Projekt opisany w ankiecie zgłoszeniowej powinien być zakończony i przypadać
na lata 2010 – 2013.

3) Opis doświadczeń wymagany w ankiecie zgłoszeniowej powinien odpowiadać
celowi konkursu.
Zwycięzcy
konkursu
zobowiązani
będą
do
przygotowania
wystąpień
na konferencję oraz przesłania ich koordynatorowi konkursu najpóźniej 10 dni przed
planowanym wyjazdem do Federacji Rosyjskiej w celu przetłumaczenia materiałów
na język rosyjski.
Tematy proponowanych wystąpień powinny poruszać jedno z poniższych zagadnień:


Samorząd terytorialny: polskie doświadczenie współdziałania z biznesem i
organizacjami pozarządowymi.



Rozwój miast i społeczności miejskich w Polsce: udane strategie rozwoju miast,
projekty odrodzenia miast poprzez kulturę, interesujące doświadczenia organizacji
pozarządowych w zakresie rozwoju przestrzeni miejskiej lub społeczności.

II.

Nagrody

W wyniku procedury konkursowej wyłonionych zostanie maksymalnie 6 zwycięzców, którzy
zostaną zaproszeni do udziału w Konferencjach Regionalnych Moskiewskiej Szkoły Badań
Politycznych w Kostromie, Jarosławiu lub Wołgogradzie. Każda wizyta będzie trwała od 4 do
7 dni i odbędzie się jesienią 2013 roku. Program wyjazdu zakłada:
1. Wystąpienie podczas konferencji,
2. Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych;
Organizatorzy konkursu pokrywają koszty:


honorarium eksperckiego za wystąpienie na konferencji,



transportu z miejsca zamieszkania na miejsce konferencji i z powrotem,



wyżywienia i noclegów w Federacji Rosyjskiej,



wyrobienia wizy oraz ubezpieczenia na czas pobytu w Federacji Rosyjskiej.

Dokładny termin wyjazdu oraz program pobytu w Kostromie i Jarosławiu lub Wołgogradzie
zostanie ustalony ze zwycięzcami konkursu.
Regionalne Konferencje Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych w Kostromie i Jarosławiu
odbędą się w dniach 18-19 września 2013 roku.
IV Międzynarodowa Konferencja „Scenariusze rozwoju regionalnego” odbędzie się w dniach
4-5 października 2013 roku w Wołgogradzie.
III.

Ocena zgłoszeń
1) Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury konkursowe.

2) Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3) Zgłoszenia oceniane będą pod kątem następujących kryteriów:
 stopień, w którym zgłoszenie odpowiada celowi konkursu;
 osobiste doświadczenie w sektorze pozarządowym lub w samorządzie
terytorialnym osoby podającej zgłoszenie;
 doświadczenie reprezentowanej organizacji we współpracy z samorządem
lokalnym lub doświadczenie reprezentowanej JST we współpracy z
organizacjami pozarządowymi;
 realny wpływ realizowanych projektów na rozwój lokalny;
 temat/tematy, które uczestnik projektu chciałby poruszyć podczas
wystąpienia w Rosji.
IV.

Ogłoszenie wyników

1) Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana 26 sierpnia 2013 r. na stronie
internetowej http://civic.edudemo.org.pl/.
2) Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pocztą elektroniczną.
Informacji na temat konkursu udziela p. Natalia Kertyczak,
e-mail: natalia.kertyczak@edudemo.org.pl, tel.+ 48 721 660 313.
Konkurs odbywa się w ramach projektu „Samorządność i obywatelskość – doświadczenie współpracy
polskich i rosyjskich młodych liderów” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji w partnerstwie
z Moskiewską Szkołą Badań Politycznych.

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”.

