I Gminny Konkurs Kreatywny
w ramach programu edukacyjnego
Niepołomicka Szkoła Młodych Liderów

I.

Cele konkursu:
Inspiracja, Nauka, Promocja
1. Inspirowanie ludzi w wieku od 15 do 20 lat do angażowania się w życie lokalnej społeczności;
2. Kształtowanie wrażliwości na społeczne potrzeby i uczenie umiejętności formułowania praktycznych rozwiązań;
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania w realizacji społecznych
projektów;
4. Stworzenie mechanizmu wyłaniania i promowania w niepołomickiej społeczności młodych liderów zorientowanych na prospołeczne działania;
5. Inspirowanie do wykorzystywania w aktywności społecznej nowatorskich rozwiązań w dziedzinie nowych mediów, informatyki, sztuk wizualnych itp.

II.

Organizatorzy:
Konkurs organizowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Harcerstwa oraz Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w
Niepołomicach.

III. Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie oraz realizacja projektu – „Inicjatywy Lokalnej” stanowiącej praktyczną odpowiedź na zidentyfikowany w lokalnej społeczności problem społeczny;
2. Przez lokalną społeczność rozumiemy wspólnotę mieszkańców całej Gminy
Niepołomice, lub jej części: miasta Niepołomice, osiedla, sołectwa;

3. Projekt musi dotyczyć funkcjonowania lokalnej społeczności w wybranym
aspekcie, np.: relacji międzypokoleniowych, kultury, edukacji, kultury fizycznej, aktywności gospodarczej, spędzania wolnego czasu itp.;

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty spełniające następujące warunki:
1. Zostały przygotowane przez zespół składający się z minimum trzech osób będących uczniami szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych działających na
terenie gminy Niepołomice, lub mieszkańców gminy Niepołomice uczących się
w szkołach w innych gminach, którzy nie przekroczyli 20 roku życia;
2. Przedstawiona Inicjatywa Lokalna ma stanowić kreatywną odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie zdefiniowane przez autorów projektu;
3. Przedstawiona Inicjatywa Lokalna ma być wdrożona do realizacji w okresie
trwania konkursu (od zakwalifikowania do oceny);
4. Przedstawiona Inicjatywa Lokalna musi zawierać cele i formy działania, harmonogram realizacji oraz budżet;
5. Przyjęte do realizacji przez jury projekty zostaną wsparte grantem finansowym
przeznaczonym na ich realizację w wysokości do 1000 zł.;
6. Dofinansowanie jest przeznaczone na wsparcie realizacji Inicjatywy Lokalnej
przedstawionej w projekcie poprzez sfinansowanie niezbędnych kosztów, np.
zakup materiałów, koszty druku, wynajmu sprzętu itp., z wyjątkiem płac
i honorariów;
7. Ten sam zespół może zgłosić do konkursu co najwyżej dwie Inicjatywy Lokalne;
8. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na
adres: zs.niepo@poczta.onet.pl formularz zgłoszenia Inicjatywy Lokalnej dostępny na stronie www.niepolomice.eu w terminie do 28 lutego 2017 roku
godz. 24.00.

V.

Komisja konkursu kreatywnego:
Projekty Inicjatyw Lokalnych zostaną ocenione przez jury w skład którego zaproszeni zostaną:

1. Wojciech Wróblewski – przewodniczący jury, wiceprzewodniczący
Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Harcerstwa;
2. Barbara Wiśniowska – dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Niepołomicach;
3. Ewa Rychtarczyk – komendantka Szczepu „Puszcza”;
4. Paweł Pawłowski – Fundacja Lepsze Niepołomice;
5. Małgorzata Juszczyk – nauczycielka Gimnazjum w Niepołomicach,koordynator projektu Szlachetna Paczka;
6. Dorota Zielonka – Stowarzyszenie KPH;
7. Dominik Pasternak – dyrektor Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach;
8. Marek Bartoszek – spiker MKS „Puszcza” Niepołomice;
9. Jakub Szeląg – webmaster e-Niepołomice.

VI. Harmonogram realizacji konkursu:
1. Termin nadsyłania projektów – 28 lutego 2017 roku godz. 24.00;
2. Przesłuchanie autorów projektów przez jury konkursu – do 10 marca 2017 roku;
3. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu, przyznanie grantów na realizację
wybranych projektów – do 17 marca 2017 roku;
4. Podsumowanie konkursu – 20 czerwca 2017 roku; prezentacja zrealizowanych
projektów, wyłonienie zwycięzców;

VII. Kryteria oceny:

1. Pierwsza faza konkursu – ocena zgłoszonych projektów Inicjatyw Lokalnych,
przyznanie wybranym projektom grantów finansowych:

a. Spełnienie warunków formalnych i merytorycznych określonych w
punkcie IV.
2. Druga faza konkursu - ocena zrealizowanych projektów i wybór
projektu Inicjatywa Lokalna Roku 2017:
a. Warunkiem dopuszczenia do końcowej oceny jest przygotowanie i zaprezentowanie komisji konkursowej sprawozdania ze zrealizowanego
zadania możliwie w atrakcyjnej i nowoczesnej formie (film, prezentacja multimedialna, wyniki badania sondażowego itp.) oraz rozliczenie
otrzymanego grantu finansowego;
b. Przedmiotem oceny będą: społeczna wartość projektu, zasięg społeczny, zaangażowanie zespołów w realizację projektu, kreatywność, rzetelność rozliczenia projektu;
c. Autorzy nagrodzonych projektów zostaną zaproszeni do udziału w
pierwszej edycji Niepołomickiej Szkoły Młodych Liderów 2017 – 2018;
d. Zespół, który nie przystąpi do drugiej fazy konkursu musi zwrócić organizatorom w całości przyznane środki finansowe.

VIII. Eksploatacja wyników:
1. Najlepszy projekt otrzyma tytuł Młodzieżowej Inicjatywy Lokalnej Roku 2017 ;
2. Wybrane i nagrodzone projekty będą prezentowane na stronach internetowych oraz w innych kanałach komunikacji wykorzystywanych przez organizatorów;
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody przez
autorów projektów na wykorzystanie ich nazwisk i wizerunku w komunikacji
do celów promocji konkursu kreatywnego na wszelkich polach eksploatacji i
nośnikach.

IX.

Uwagi końcowe:
Każdy z uczestników konkursu nie będzie miał żadnych roszczeń do
organizatora konkursu w przypadku braku rozstrzygnięcia konkursu.

