Załącznik do Zarządzenia
nr ES-063-2-1/20
Dyrektora ROPS w Krakowie
z dnia 5 listopada 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU
„Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2020”

§ 1. Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin określa cel Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej
2020”, 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 – etap II” 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:
a) Dekada z Liderem
W tej kategorii biorą udział laureaci Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej
z lat 2011-2019, w tym:
• Stowarzyszenie Siemacha prowadzące Centrum Rozwoju Com-Com Zone
w Nowej Hucie,
• Spółdzielnia Socjalna OPOKA z Klucz,
• Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko sp. z o.o.,
• Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel,
• Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie,
• Beskidzka Spółdzielnia Socjalna,
• Spółdzielnia Socjalna Apacze,
• Spółdzielnia Socjalna Serce Pogórza,
• Spółdzielnia Socjalna Małopolanin.
Katalog wyżej wymienionych podmiotów jest zamknięty. W ramach wyżej wymienionej
kategorii nie przewiduje się naboru aplikacji.

b) Kategoria Razem przeciw COVID – najlepsza inicjatywa ekonomii społecznej.
Do tej kategorii rekomendowane mogą być podmioty ekonomii społecznej1 z województwa
małopolskiego podejmujące przedsięwzięcia/inicjatywy mające na celu:
• przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w społeczności lokalnej, np. poprzez
działania na rzecz osób lub instytucji, podejmowane w partnerstwie, i
• adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc
pracy.
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§ 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.rops.krakow.pl
oraz www.es.malopolska.pl.
Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Biurze projektu „Małopolski
Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II”, 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.

§ 7. Procedura wyboru w ramach Kategorii Dekada z Liderem
1. W celu zaprezentowania podmiotów biorących udział w kategorii Dekada z Liderem,
Organizator konkursu opracowuje fiszki przedstawiające najważniejsze informacje
o każdym z podmiotów. Informacje zostaną udostępnione minimum na stronie internetowej
www.es.malopolska.pl.
2. Laureatem Kategorii Dekada z Liderem zostanie podmiot, którego działalność zostanie
oceniona jako najbardziej inspirująca dla innych, zgodnie ze sposobem oceny
przewidzianym w niniejszym regulaminie.
3. Wybór Laureata w Kategorii Dekada z Liderem zostanie dokonany w trakcie dwóch etapów
oceny:
1) etap I – ocena dokonywana przez Członków Małopolskiego Komitetu Rozwoju
Ekonomii Społecznej II kadencji (w tym Członków Wspierających MKRES) oraz
publiczności zgodnie z niniejszym regulaminem,
2) etap II - wybór Laureata przez Prezydium MKRES spośród 3 kandydatów, wyłonionych
w etapie I.
4. Punkty przyznawane przez Członków MKRES stanowią 60% całkowitej punktacji.
Ostateczna ocena zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem.
Oceniany podmiot
------------------------------x 60 = liczba punktów
Podmiot, który otrzymał
największą liczbę punktów
Według definicji zawartej na str. 13 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r.
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/KPRES.pdf
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5. Każdy z Członków MKRES w trybie głosowania jawnego będzie miał prawo do
rozdysponowania 9 punktów dla trzech podmiotów spośród wskazanych w § 4 ust. 1 a)
według następującego podziału:
podmiot X – 1 punkt,
podmiot Y – 3 punkty,
podmiot Z – 5 punktów.
6. Z głosowania są wykluczeni Członkowie MKRES, którzy jednocześnie są
przedstawicielami podmiotów wskazanych w § 4 ust. 1 a) niniejszego regulaminu.
7. Punkty przyznane w ramach głosowania publiczności stanowią 40% ostatecznej punktacji.
Ostateczna ocena w tym zakresie zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem.
Oceniany podmiot
------------------------------x 40 = liczba punktów
Podmiot, który otrzymał
największą liczbę głosów
8. Głosowanie publiczności odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej
www.mlps-glosowanie.pl (zwanej dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na
odpowiedni przycisk i będzie trwało od godz. 00:01 w dn. 16.11.2020 r. do 23.59 w dn.
30.11.2020 r. na następujących warunkach:
a) Po kliknięciu przycisku „GŁOSUJ” uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych (w postaci numeru telefonu komórkowego oraz adresu IP),
potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz podać swój numer
telefonu komórkowego, na który otrzyma SMS z kodem, który należy wprowadzić
na stronie głosowania, a następnie można zagłosować poprzez kliknięcie przycisku
„GŁOSUJ”.
b) Jedno kliknięcie to 1 punkt w plebiscycie na daną kandydaturę.
c) Jedna osoba (z jednego numeru telefonu) może głosować raz na dobę na jeden
wybrany podmiot.
d) Konkurs jest anonimowy (dotyczy osób głosujących); osoba głosująca oprócz
podania numeru telefonu komórkowego nie podaje żadnych danych osobowych.
e) W przypadkach niezależnych od Organizatora (np. problemy operatorów telefonii
komórkowej z realizacją usługi SMS) dopuszcza się zmianę formuły głosowania
(poprzez głosowanie na przesłany adres e-mail link z tokenem).
f) Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę, a o kolejności decyduje
suma punktów otrzymanych w wyniku głosowania poprzez stronę www.
W celu dodatkowego zabezpieczenia wiarygodności głosowanie zabezpieczone
jest technologią recaptcha oraz systemem zapisującym adresy IP.
9. Ostateczną punktację w pierwszym etapie oceny stanowi suma punktów otrzymanych
w ramach głosowania Członków MKRES oraz w ramach głosowania publiczności.
10. Spośród trzech podmiotów, które uzyskały największą liczę punktów podczas pierwszego
etapu oceny, Prezydium MKRES dokonuje wyboru Laureata Kategorii Dekada z Liderem.
11. Prezydium podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
W przypadku uzyskania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Prezydium
12. Prezydium MKRES ma możliwość przyznania wyróżnień.

13. Członkowie Prezydium 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 Prezydium
zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora Konkursu oraz
wycofania się z oceny aplikacji będącej powodem konfliktu interesów.
14. Członkowie Prezydium zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych
na każdym etapie postępowania konkursowego.
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§ 8. Procedura wyboru w ramach Kategorii
Razem przeciw COVID – najlepsza inicjatywa ekonomii społecznej.
Oceny aplikacji i wyboru laureatów w kategorii Razem przeciw COVID – najlepsza
inicjatywa ekonomii społecznej dokonuje Prezydium Małopolskiego Komitetu Rozwoju
Ekonomii Społecznej. Prezydium może także przyznać w tej kategorii wyróżnienia.
Prezydium podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
W przypadku uzyskania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
Prezydium.
Członkowie Prezydium 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 Prezydium
zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora Konkursu oraz
wycofania się z oceny aplikacji będącej powodem konfliktu interesów.
Członkowie Prezydium zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych
na każdym etapie postępowania konkursowego.

§ 9. Zgłaszanie aplikacji i rekomendacji
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie aplikacji w wersji elektronicznej
w terminie od 9 do 24 listopada 2020 r.
Aplikacje są przesyłane za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie
es.malopolska.pl i będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu (załącznik numer 1).
Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie koszty przygotowania i przesłania aplikacji ponosi zgłaszający.
Organizator ma prawo zadawać pytania szczegółowe dotyczące informacji zawartych
w nadesłanych aplikacjach oraz prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów.
Treść nadesłanych aplikacji może być wykorzystana po zakończeniu Konkursu przez
organizatorów w celu upowszechniania działalności małopolskich podmiotów ekonomii
społecznej oraz instytucji wspierających rozwój ekonomii społecznej.
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§ 10. Nagrody i wyróżnienia
Ustala się następujące nagrody:
• w kategorii Dekada z Liderem - dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa lub
finansowa,
• w kategorii Razem przeciw COVID – najlepsza inicjatywa ekonomii społecznej. dyplom, nagroda rzeczowa lub finansowa.
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi nie później niż do końca
grudnia 2020 r.

§ 11. Postanowienia końcowe
Wykładni przepisów Regulaminu dokonuje Organizator Konkursu.
W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu po
zasięgnięciu opinii Prezydium MKRES.

Załącznik numer 1 do Regulaminu Konkursu
„Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2020”

Aplikacja konkursowa w kategorii
Razem przeciw COVID – najlepsza inicjatywa ekonomii społecznej.

NAZWA REKOMENDOWANEGO PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ:

Forma prawna*:

□
□
□
□
□

stowarzyszenie
fundacja
spółdzielnia socjalna
spółka non-profit
inny, jaka?.....................................................

Prowadzona
działalność*:

□
□
□

nieodpłatna działalność pożytku publicznego
odpłatna działalność pożytku publicznego
działalność gospodarcza

*proszę zaznaczyć właściwe
Nr KRS/inny
rejestr
NIP

ADRES SIEDZIBY (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość):

E-MAIL
KONTAKTOWY
PES

TELEFON KONTAKTOWY
PES

1. Krótki opis działalności
wnioskodawcy
(wiodące branże
działalności).

2. Opis zrealizowanego
przedsięwzięcia/inicjatywy
partnerskiej mającej na celu
przeciwdziałanie skutkom
COVID-19, w tym:
•
•
•
•
•

miejsce realizacji
przedsięwzięcia,
okres realizacji,
opis grupy, do której
skierowane było
przedsięwzięcie,
rola partnerstwa
i współpracy w zakresie
realizacji przedsięwzięcia,
korzyści wynikające
z realizacji przedsięwzięcia.

3. Opis zrealizowanego
przedsięwzięcia, które
przyczyniło się do adaptacji
do zmienionej sytuacji po
epidemii w powiązaniu
z utrzymaniem miejsc pracy
w podmiocie ekonomii
społecznej.

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w tym formularzu są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się za zapisami Regulaminu Konkursu „Małopolski
Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2020”oraz że rozumiem i akceptuję jego treść.

