REGULAMIN
przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego
dla najlepszych organizacji prowadzących działalnośd pożytku publicznego
„Kryształy Soli”
VIII edycja, rok 2012

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” wyłaniani są
w drodze konkursu.
2. Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie.
3. Celem konkursu jest promowanie najlepszych małopolskich organizacji prowadzących
działalnośd pożytku publicznego.
4. Działalnością pożytku publicznego jest działalnośd w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 późn. zm.).
5. W tegorocznej, VIII edycji konkursu, ocenie podlegad będzie działalnośd organizacji
w latach 2009 – 2011.
§ 2.
1. W konkursie mogą brad udział:
a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Paostwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalnośd pożytku
publicznego,
d) Spółdzielnie socjalne,
e) Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia

zysku oraz przeznaczają całośd dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników,
działające na terenie Małopolski, dla celów niniejszego Regulaminu zwane dalej
organizacjami.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyd organizacje, które uzyskały tytuł Laureata
w poprzednich edycjach konkursu, bądź tytuł Wyróżnionego w poprzednich trzech
edycjach konkursu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
§ 3.
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie organizacji na Formularzu
zgłoszeniowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, a następnie
wypełnienie Ankiety konkursowej będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu,
których wzory znajdują się stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego: www.malopolskie.pl/wspolpraca/ngo/.
2. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywad:
a) w swoim imieniu same organizacje,
b) inne organizacje,
c) osoby fizyczne,
d) osoby prawne,
e) organy administracji publicznej,
f) kościoły i związki wyznaniowe.
3. Osoba zgłaszająca organizację wypełnia i wysyła Formularz zgłoszeniowy. Przesłanie
Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem organizacji do
konkursu. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionej przez
rekomendowaną organizację Ankiety konkursowej. Wzór Ankiety konkursowej zostanie
przesłany zgłoszonej organizacji przez Urząd Marszałkowski po otrzymaniu Formularza
zgłoszeniowego.
§ 4.
Wraz z Ankietą konkursową organizacja biorąca udział w konkursie winna przedstawid:
1. Obowiązkowe załączniki, które stanowią integralną częśd Ankiety konkursowej, tj.:
1) statut organizacji lub inny akt wewnętrzny;
2) aktualny wypis z KRS lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie
działalności organizacji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu określonego w § 5 ust. 2;
3) sprawozdanie finansowe za 2011 rok;
4) sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok;
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5) opisy najważniejszych projektów realizowanych w latach 2009 – 2011. Każdy projekt
wymieniony w ankiecie w części C, powinien zawierad następujące informacje:
a) krótki opis projektu, w tym cel projektu,
b) zasięg terytorialny projektu tj. krajowy, regionalny, lokalny,
c) adresaci projektu: wiek, liczebnośd,
d) pozycję organizacji realizującej projekt tj. lider projektu, partner projektu,
e) wykaz partnerów projektu z uwzględnieniem administracji publicznej,
f) źródła finansowania projektów,
g) liczbę wolontariuszy współpracujących przy realizacji danego projektu,
h) krótki opis, jak projekt wpłynął na poprawę sytuacji adresatów projektu.
2. Załączniki dodatkowe:
1) posiadane rekomendacje;
2) inne materiały obrazujące działalnośd organizacji np.: zdjęcia, wydawnictwa, ulotki,
plakaty, foldery.
4. Ankieta konkursowa oraz dokumenty będące jej załącznikami obowiązkowymi powinny
byd dla swej ważności opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych
statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.
§ 5.
1. Formularze zgłoszeniowe należy przesład na adres: Zespół Współpracy Regionalnej,
Kancelaria
Zarządu,
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, najpóźniej do 31 lipca 2012 r.
2. Ankiety konkursowe należy przesład na adres: Zespół Współpracy Regionalnej,
Kancelaria
Zarządu,
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków najpóźniej do 31 sierpnia 2012 r.
3. Formularze zgłoszeniowe oraz Ankiety konkursowe można również składad osobiście na
dzienniku podawczym Urzędu Marszałkowskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
odpowiednio w terminach określonych w ust. 1 i 2.
4. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie dokumentów, o których mowa
w ust. 1 i 2, decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.
5. Na kopercie zawierającej Formularz zgłoszeniowy lub Ankietę konkursową należy
umieścid dopisek: Nagroda „Kryształy Soli”.
6. Formularz zgłoszeniowy oraz Ankieta konkursowa złożone po terminie, pozostawia się
bez rozpatrzenia.
7. Kopię Formularza zgłoszeniowego oraz Ankiety konkursowej prosimy złożyd wraz
z dokumentacją konkursową na płycie CD.
8. W przypadku gdy zgłoszenia do konkursu dokonuje osoba fizyczna, niezbędne jest
podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do
realizacji Konkursu „Kryształy Soli”, edycja VIII, 2012 rok. Brak wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału
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w Konkursie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
o którym mowa, znajduje się na Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia braków
w Formularzu zgłoszeniowym lub Ankiecie konkursowej. W przypadku nie usunięcia
braków we wskazanym terminie, zgłoszenie pozostaje bez rozpatrzenia.
10. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie na stronach internetowych oraz na tablicy
ogłoszeo Urzędu Marszałkowskiego, portalach społecznościowych, w mediach, a także
przesłane do pełnomocników ds. NGO w powiatach i gminach.

KATEGORIE NAGRÓD
§ 6.
1. Każda organizacja może ubiegad się o tytuł Laureata tylko w ramach jednej Kategorii
Nagrody.
2. Kategoria Nagrody, o którą ubiega się organizacja musi byd zgodna
z zakresem prowadzonej działalności statutowej, z wyłączeniem działalności
gospodarczej.
§ 7.
Ustala się następujące kategorie nagród:
1. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚD NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
działania na rzecz rodziny, polityka prorodzinna, pomoc społeczna, profilaktyka
uzależnieo i przeciwdziałanie patologiom społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu osób
starszych, pomoc osobom bezrobotnym, ochrona zdrowia, edukacja zdrowotna, wsparcie
i działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, turystyka kulturowa, rozwój świadomości
kulturowej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości.
3. EDUKACJA i NAUKA:
nauka, edukacja, oświata i wychowanie, popularyzacja nauki.
4. SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA:
sport, kultura fizyczna, turystyka, krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży,
rekreacja.
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5. EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO:
ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja proekologiczna, profilaktyka
oraz pomoc niesiona ludziom i zwierzętom w sytuacji ekologicznego zagrożenia,
promocja zrównoważonego rozwoju regionu.
6. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA:
rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój lokalny, promocja zatrudnienia, rozwój
świadomości obywatelskiej, porządek i bezpieczeostwo publiczne, upowszechnianie
i ochrona praw konsumentów, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeostwami, promocja i organizacja wolontariatu,
działalnośd wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe.
§ 8.
Spośród Laureatów w poszczególnych kategoriach wybrana zostanie jedna organizacja, która
zostanie uhonorowana Nagrodą Grand Prix.

ETAPY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU
§ 9.
Wyłonienie laureatów Konkursu odbywa się w 4 etapach.
§ 10.
Etap I - weryfikacja Ankiet konkursowych.
1. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności Ankiet konkursowych ocena formalna.
2. Weryfikacji dokonuje Zespół Współpracy Regionalnej Kancelarii Zarządu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
§ 11.
Etap II - wyłonienie półfinalistów.
1. Ankiety konkursowe spełniające wymogi formalne poddawane są ocenie merytorycznej.
2. Oceny dokonuje Zespół zadaniowy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urzędu Marszałkowskiego, zwany dalej Zespołem Oceniającym.
3. Organizacja podczas oceny może uzyskad maksymalnie 60 punktów.
4. Ustala się następujące kryteria oceny:
1) okres działalności organizacji (od 0 do 3 punktów),
2) posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego (0 do 2 punktów),
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3) ocena działalności organizacji w latach 2009 – 2011:
a) liczba i charakter realizowanych w latach 2009 – 2011 projektów (od 0 do 25
punktów) w tym:
- zasięg terytorialny projektu: krajowy, regionalny, lokalny;
- adresaci projektu: liczebnośd;
b) efektywnośd pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł (od 0 do 5
punktów);
c) budowanie partnerstw wokół projektów w latach 2009 – 2011 (od 0 do 10
punktów);
d) współpraca z wolontariuszami (od 0 do 5 punktów);
e) współpraca z administracją publiczną w latach 2009 – 2011 w zakresie
realizowanych projektów (od 0 do 5 punktów);
f) uzyskane rekomendacje jednostek administracji publicznej (od 0 do 5 punktów).
5. Szczegółowy podział liczby punktów w poszczególnych kryteriach oceny merytorycznej
oferty wypracowuje skład Zespołu Oceniającego, a zatwierdza Przewodniczący Zespołu.
6. Do grona półfinalistów zakwalifikowane zostaną organizacje, które uzyskają minimum
40 punktów.
§ 12.
Etap III - wizyty członków Zespołu Oceniającego w siedzibach organizacji.
1. Celem wizyty jest weryfikacja informacji zawartych w Ankiecie konkursowej oraz
zapoznanie się z planowanymi kierunkami działao i rozwoju organizacji.
2. Z wizyt sporządzane są raporty, które zostaną przedstawione Kapitule Nagrody.
3. Wizyty Członków Zespołu Oceniającego odbywad się będą w okresie od września do
października 2012 r., po wcześniejszym ustaleniu z organizacją terminu wizyty.
4. W przypadku gdy z winy organizacji nie będzie możliwości zorganizowania wizyty
w siedzibie danej organizacji, oznacza to, że organizacja rezygnuje z dalszego udziału
w konkursie.
§ 13.
Etap IV - wyłonienie Laureatów Nagrody.
1. Wyboru laureatów Nagrody w poszczególnych kategoriach dokonuje Kapituła Nagrody,
spośród półfinalistów.
2. Skład osobowy Kapituły Nagrody zostanie określony osobną uchwałą Zarządu
Województwa Małopolskiego.

PRACA KAPITUŁY NAGRODY

§ 14.
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1. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
wskazany przez niego Zastępca.
2. Kapituła Nagrody przyznaje po jednej Nagrodzie w każdej Kategorii Konkursu.
3. Dopuszcza się również możliwośd przyznania przez Kapitułę Nagrody jednego
wyróżnienia w każdej Kategorii Konkursu.
4. Dopuszcza się możliwośd przeniesienia przez Kapitułę Nagrody organizacji pozarządowej
do innej Kategorii.
5. Kapituła Nagrody podejmuje decyzje o rozstrzygnięciu konkursu na podstawie
nadesłanych Ankiet konkursowych, oceny organizacji dokonanej przez Zespół Oceniający
oraz na podstawie raportu sporządzonego przez Zespół Oceniający podczas wizyty
w siedzibie organizacji.
6. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5 Kapituła Nagrody może przyznad
dodatkowo organizacji maksymalnie do 40 punktów.
7. Kapituła przyznając punkty uwzględnia:
1) nowatorstwo realizowanych projektów w latach 2009 – 2011 (od 0 do 10 punktów);
2) trwałośd rezultatów projektów realizowanych w latach 2009 – 2011 (od 0 do 15
punktów);
3) społeczne znaczenie projektów realizowanych w latach 2009 – 2011 (od 0 do 15
punktów).
8. Kapituła Nagrody podejmuje decyzje kolegialnie.
9. O rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Laureatów decyduje suma uzyskanych
punktów (maksymalnie 100 punktów) przyznanych na podstawie oceny Ankiety
konkursowej (maksymalnie 60 punktów) oraz oceny Kapituły Nagrody (maksymalnie 40
punktów).
10. Przy równej liczbie punktów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
11. Dla ważności decyzji podjętych przez Kapitułę niezbędna jest obecnośd co najmniej
połowy jej składu.
12. Kapituła Nagrody może zrezygnowad z przyznania nagrody i wyróżnieo w wybranej
kategorii.
13. Kapituła Nagrody może zrezygnowad z przyznania Nagrody Grand Prix.
14. Ogłoszenie werdyktu Kapituły i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali.

NAGRODY
§ 15.
1. Nagroda ma charakter honorowy. Laureaci każdej kategorii otrzymują statuetkę
„Kryształy Soli”.
2. Przedstawiciel organizacji uhonorowanej Nagrodą Grand Prix zasiadad będzie w Kapitule
Nagrody w kolejnej, IX edycji konkursu.
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3. Działalnośd Laureatów oraz organizacji wyróżnionych zostanie zaprezentowana na
stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatora.

POZOSTAŁE REGULACJE
§ 16.
1.
2.
3.

Złożenie zgłoszenia przez organizację pozarządową jest równoznaczne
z akceptacją zapisów Regulaminu Konkursu.
Materiały zgromadzone w ramach Konkursu stanowią własnośd Organizatora
i nie przewiduje się ich zwrotu.
Organizator może wykorzystad uzyskane podczas Konkursu materiały do działao
informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.
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