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REGULAMIN KONKURSU 

„Studenci w Publicznej Sprawie” 
 

§ 1 
 

Regulamin określa zasady organizacji konkursu inicjatyw lokalnych na najlepsze 
inicjatywy społeczne realizowane przez studentów Wydziału Nauk Społecznych 

przy wsparciu organizacji pozarządowej- Instytutu Studiów Miejskich, 
Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 Konkurs uzyskał rekomendację Władz Wydziału Nauk Społecznych,  
za pośrednictwem decyzji Dziekana prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego. 

 
§ 2 

Organizacja konkursu 
 

1. Edycja konkursu obejmuje inicjatywy (projekty) studentów, o których mowa 
w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu, realizowane na terenie województw 
dolnośląskiego na rzecz pożytku publicznego w 2018 r. 

2. Organizatorem Konkursu jest Departament Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego Wrocławia , organizacja pozarządowa Instytut Studiów Miejskich 
działająca na rzecz Wrocławia oraz środowisko akademickie: Instytutu 
Socjologii, Politologii, Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

 
 

§ 3 
Cele i efekty konkursu 

 
Celem konkursu jest: 

 
1. Promowanie działań na rzecz województwa dolnośląskiego przez studentów i 

organizacje pozarządowe, które swoimi inicjatywami: 
o aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra 

wspólnego, 
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o przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub 
zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców, 

o mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty  
i rozsądne koszty realizacji, 

o są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych, 
o w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie 

i finansowe). 
 

2. Tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych, grup 
studentów oraz podkreślanie rangi podejmowanych przez nie działań, 

3. Wsparcie rozwoju niewielkich, prężnie działających organizacji lub grup 
studentów, których inicjatywy mogą pretendować do miana „dobrych 
praktyk”. 

4. Efektem konkursu będzie wyłonienie i nagrodzenie tej inicjatywy, która w 
największym stopniu przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnych, tzn. 
ma wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz może być inspiracją 
do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe jak i rządowe. 

 
 

§ 4 
Uczestnicy konkursu 

 
Podmiotami uprawnionymi do prezentowania projektu oraz składania wniosków o 

dofinansowanie realizacji zadania są: 

1. Grupy studentów (zwane dalej „wnioskodawcami”), w skład których 

wchodzi co najmniej 3 Liderów biorących udział  

w projekcie. 

2. Uczestnicy konkursu, wskazani w ust. 1, powinni spełniać następujące 

warunki: 

a. być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), 

będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu, 

b. wyróżnić w składzie koordynatora projektu oraz specjalistę ds. 

finansowych. 

 
§ 5 

Zgłoszenia do konkursu 
 

1. Naborem objęte będą projekty realizowane we Wrocławiu. 
2. Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 PLN brutto. 
3. Nabór projektów do współorganizacji będzie realizowany w terminie 

podanym na stronie www.ism.wroc.pl/studenciwpublicznejsprawie 
4. Nabór ma charakter 2-etapowy  ( I etap konkursu opiera się na zgłoszeniu 

wniosku drogą elektroniczną, II etap konkursu to prezentacja inicjatywy 
rozszerzająca wcześniej złożony wniosek o dodatkowe informacje). 
 

http://www.ism.wroc.pl/studenciwpublicznejsprawie
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5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu trwania 
naboru. 

 
§ 6 

Zasady składania wniosków 
 

1. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej projektu pod 
adresem: www.ism.wroc.pl/studenciwpublicznejsprawie  
2. Formularz należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej poprzez 
internetowy system rejestracji projektów dostępny pod adresem 
www.ism.wroc.pl/studenciwpublicznejsprawie, tym samym deklarując 
udział w 1 etapie konkursu. 

2. W terminie 10 dni od ostatecznego terminu składania wniosków, 
Wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą e-mailową o decyzji dotyczącej 
wyboru konkretnych projektów jako kandydatów do ich współorganizacji. 
Będzie to równoznaczne z rozstrzygnięciem 1 etapu konkursu. 

5. Wybrani Wnioskodawcy zostaną zaproszeni (poinformowani drogą e-
mailową) przez Komisję Konkursową do zaprezentowania projektu podczas 2 
etapu konkursu (etap 2- wyłonienia laureatów konkursu). 

 
§ 7 

Proces oceny w 1 etapie Konkursu 
 

1. Oceny wniosków w 1 etapie konkursu dokonuje Zarząd Instytutu Studiów 
Miejskich. 

2. Zarząd dokonuje analizy i oceny wstępnej wszystkich zaakceptowanych pod 
względem formalnym wniosków, biorąc pod uwagę kryteria wymienione 
poniżej (Karta Oceny Projektu) ustalone dla etapu 1 konkursu. 

 

KARTA OCENY PROJEKTU 
innowacyjność i unikalność projektu 0-10 
wartość merytoryczna projektu 0-20 
zbieżność z założeniami projektu 0-5 
trwałość efektów uzyskanych dzięki realizacji projektu 0-15 
dostępność dla odbiorców z różnych grup społecznych 0-10 
zaangażowanie mieszkańców Wrocławia 0-15 
rzetelność i celowość budżetu 0-25 

SUMA 0-100 
 
 

*dodatkowo punktowanym walorem projektu jest:  zaangażowanie w prace nad projektem studentów 
anglojęzycznych zainteresowanych działalnością na rzecz miasta (25 pkt.) 
 

http://www.ism.wroc.pl/studenciwpublicznejsprawie
http://www.ism.wroc.pl/studenciwpublicznejsprawie
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3. Każdemu zaakceptowanemu pod względem formalnym wnioskowi 
przypisana zostaje ostateczna punktacja będąca średnią liczby punktów 
uzyskanych przez projektu od indywidualnych członków Zarządu. 

4. Na podstawie ostatecznej punktacji sporządzona zostaje ostateczna lista 
punktacyjna projektów. 

5. Lista punktacyjna zostaje opublikowana na stronie internetowej: 
www.ism.wroclaw.pl/studenciwpublicznejsprawie z wyszczególnieniem 
nazwy projektu oraz średniej liczby punktów uzyskanych przez dany projekt 
w każdej z kategorii wymienionych w Karcie Oceny Projektu. 

6. Pojawienie się na liście ostatecznej projektu jest równoznaczne z 
kwalifikacją do kolejnego etapu konkursu.  

 
 

§ 8 
Proces oceny w 2 etapie (ostatnim etapie) Konkursu 

 
1. Do prezentacji projektu zapraszani będą Wnioskodawcy, zgodnie z listą 

punktacyjną zamieszczoną na 
stronie www.ism.wroc.pl/studenciwpublicznejsprawie. 

2. Prezentacja projektu odbędzie się w obecności Kapituły Konkursowej. 
3. Podczas prezentacji projektu Kapituła Konkursowa będzie oceniała 

przedstawiane inicjatywy zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami : 
 
 
 

Kryterium  Co będzie brane pod uwagę:  

Temat i 

uzasadnienie 

Czy jasno został określony temat oraz cel inicjatywy? 

Czy pomysł odpowiada na rozpoznane i zdefiniowane potrzeby w danej 
grupie odbiorców i czy wnioskodawca tę grupę zdefiniował? 

Czy zaproponowany temat ma uzasadnienie w wiedzy lub doświadczeniu 

osób zaangażowanych w realizację projektu? 

Czy przestawiona koncepcja pomysłu sformułowana została w sposób 

jasny i spójny z proponowanymi działaniami? 

http://www.ism.wroc.pl/studenciwpublicznejsprawie
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Dopasowanie 

metod i narzędzi 

do tematu oraz 

odbiorców 

 

Czy zaproponowane we wniosku wybrane formy, narzędzia i metody 

pozwolą na: 

a. realizację celu projektu, 

b. tworzenie, rozwijanie i pogłębianie więzi społecznych, 

c. budowanie sieci między różnymi podmiotami życia społecznego, 

d. edukację i rozwój umiejętności związanych z aktywnym wpływem na 

rzecz lokalnej społeczności oraz otoczenia, upowszechnianie metod 

partycypacji. 

Czy wybrana lokalizacja/-e, pozwala/-ją na realizację zgłoszonego 

pomysłu? 

Czy proponowane działania przewidują komunikację i promocję wśród 

lokalnej społeczności, zamieszkującej i/lub działającej na obszarze 

realizacji projektu? 

Zaangażowanie 

mieszkańców 

Wrocławia 

 Czy proponowana inicjatywa angażuje odbiorców w sposób aktywny? 

Potencjał 

rozwojowy 

upowszechnianie 

 

Czy zdobyte podczas realizacji projektu kompetencje będą mogły zostać 

przez uczestników wykorzystane lub upowszechniane w przyszłości? 

 

Czy realizacja projektu zakłada sposób na podzielenie się dobrymi 

praktykami, z osobami potencjalnie zainteresowanymi podjęciem 

podobnych działań w przyszłości? 

 

Czy projekt uzupełni lub wzbogaci już istniejącą ofertę na danym 

obszarze? 

Uzasadnione

 koszty 

realizacji 

 

Czy zakupy towarów, dzieł i usług są adekwatne do pomysłu? Czy 
zaplanowane koszty są niezbędne, rzetelnie oszacowane i racjonalne? 

Czy zaplanowane koszty są uzasadnione: charakterem projektu, liczbą 

uczestników i liczbą oraz czasem trwania działań? 

 
4. Drugi etap konkursu stanowią obrady wszystkich członków Komisji, w 

trakcie których projekty zostaną poddane pod dyskusję i ocenę przez każdego 
z członków Komisji. Każdy z członków Komisji przyznaje inicjatywie punkty 
w skali 0-10.  

5. Suma ocen z drugiego etapu stanowi końcową punktację na podstawie, której 
wyłaniani są zwycięzcy konkursu. 
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§ 9 
Kapituła konkursowa 

 
1. W skład Komisji (kapituły) wchodzi 5 jurorów: 

-Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych- Jacek Sutryk 
-Przedstawiciel Zarządu Instytutu Studiów Miejskich 
-Przedstawiciel Władz Wydziału Nauk Społecznych 
-Pracownik naukowy Instytutu Socjologii 
-Pracownik naukowy Instytutu Politologii 
 

2. Jurorzy oceniają wnioski, które pozytywnie przeszły wstępną weryfikację 
zgodnie z 1 etapem konkursu, bez dostępu do danych osobowych 
Wnioskodawców. 

 
 
 

§ 10 
Nagrody 

 
1. Nagroda główna: 

-realizacja projektu przy wsparciu Fundacji ISM oraz Departamentu Spraw 
Społecznych 
-możliwość odbycia praktyk studenckich w organizacji pozarządowej Instytut 
Studiów Miejskich  
-udział w jesiennej edycji WLP ( Wroclaw Leadership Programme)  

 
 
 
 

§ 11 
Ogłoszenie wyników 

 
1. O wynikach 1 etapu konkursu (kwalifikacji do kolejnego etapu) 

Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą e-mailową. Lista punktacyjna 
zostaje opublikowana na stronie internetowej: 
www.ism.wroclaw.pl/studenciwpublicznejsprawie z wyszczególnieniem 
nazwy projektu oraz średniej liczby punktów uzyskanych przez dany projekt 
w każdej z kategorii wymienionych w Karcie Oceny Projektu. 

2. O wynikach 2 etapu konkursu wnioskodawcy zostaną powiadomieni po 
obradach wszystkich członków Komisji, w trakcie których zostaną wyłonieni 
zwycięzcy. 
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§ 12 
Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin konkursu wraz z formularzami wniosków zgłoszeniowych będą 
dostępne na stronie internetowej: 
www.ism.wroc.pl/studenciwpublicznejsprawie 

2. Udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody Wnioskodawców na 
przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzebę przyjęcia zgłoszenia 
oraz umieszczenia danych na liście laureatów konkursu.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu związanym z 
procesem przyjęcia wniosku oraz umieszczeniem danych na liście Laureatów. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia 
udziału w procesie rejestracji wniosku zgłoszeniowego, dane te będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm., 
dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z 
organizacją I etapu konkursu. 

5. Administratorem danych osobowych  Wnioskodawców jest Fundacja Instytut 
Studiów Miejskich. 

 
 

 

http://www.ism.wroc.pl/studenciwpublicznejsprawie

