REGULAMIN KONKURSU

I. Ogólne założenia Konkursu
1. Organizatorem Konkursu „Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich
województwa podlaskiego” jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
2. Celem Konkursu jest promocja kształcenia ustawicznego i ukazanie dobrych praktyk w
zakresie upowszechniania kształcenia ustawicznego wśród osób dorosłych na obszarach
wiejskich województwa podlaskiego.
3. Oczekujemy przedstawienia dobrych praktyk obejmujących inicjatywy:
- zawierające przykłady ciekawych i potrzebnych działań angażujących mieszkańców
obszarów wiejskich w proces kształcenia ustawicznego i/lub promujących kształcenie
ustawiczne,
- stanowiące dowód na to, że podejmowanie działań pozytywnie wpływa na rozwój
kształcenia ustawicznego wśród lokalnej społeczności,
- promujące aktywność społeczną i/lub zawodową dorosłych mieszkańców,
- zachęcające do poszukiwań i wdrożenia rozwiązań w zakresie promocji kształcenia
ustawicznego.
II. Warunki udziału i organizacja Konkursu.
1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić podmioty realizujące działania mające
na celu promocję kształcenia ustawicznego i ukazanie dobrych praktyk w zakresie
upowszechniania kształcenia ustawicznego wśród osób dorosłych na obszarach wiejskich
województwa podlaskiego w szczególności: pracodawcy, organizacje pracodawców,
organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
powiatowe urzędy pracy.
2. Podmiot uprawniony do udziału w konkursie składa formularz aplikacyjny do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Białymstoku. Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie internetowej
WUP w Białymstoku www.up.podlasie.pl do 30 września 2013 r. Do formularza
aplikacyjnego można dołączyć dodatkowe materiały dotyczące praktyki np. zdjęcia, oryginały
lub kserokopie broszur, plakatów, publikacji itp. Organizator nie zwraca otrzymanych
materiałów.
3. Formularz aplikacyjny należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2013 r. do
godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres WUP w Białymstoku.
WUP zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania wniosków.
4. Konkurs skierowany jest do podmiotów działających na terenie województwa podlaskiego
realizujących działania mające na celu promocję i rozwój kształcenia ustawicznego w
szczególności: pracodawców, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych,
jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, powiatowych urzędów
pracy.
5. Lista podmiotów, których formularze aplikacyjne zostaną zakwalifikowane do oceny,
zamieszczona zostanie na stronie internetowej WUP. Formularze aplikacyjne
niezakwalifikowane do oceny nie będą rozpatrywane przez Komisję oceny.
III. Ocena formularzy aplikacyjnych i prace Komisji oceny.
1. Formularze aplikacyjne złożone w ramach Konkursu będą sprawdzane pod względem
formalnym przez pracowników WUP w Białymstoku.

2. Formularze aplikacyjne poprawne pod względem formalnym będą podlegały ocenie
merytorycznej w oparciu o kryteria, określone w załączniku nr 1.
3. Ocena merytoryczna formularzy aplikacyjnych zawierających opis stosowanych praktyk,
zostanie przeprowadzona przez Komisję oceny.
4. Na podstawie ocen Komisji oceny zostanie stworzona lista rankingowa dobrych praktyk
zgodnie z otrzymaną punktacją.
5. Nagrodę otrzyma podmiot, którego dobra praktyka otrzymała największą ilość punktów w
wyniku oceny merytorycznej w każdej z kategorii. Komisja oceny może podjąć decyzję o
przyznaniu wyróżnienia wybranej dobrej praktyce charakteryzującej się szczególnymi
zaletami.
6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej WUP w Białymstoku do
dnia 31 października 2013 r.
7. Wręczenie nagród w postaci dyplomów, statuetek i nagrody głównej – obrazu olejnego
nastąpi na seminarium podsumowującym konkurs.
8. Dyrektor WUP w Białymstoku zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu.
9. Podmiot uczestniczący w Konkursie może wycofać swój formularz aplikacyjny przed
terminem rozpoczęcia oceny merytorycznej bez podania przyczyny na pisemny wniosek.
IV. Pozostałe informacje
1. Za prawdziwość informacji zamieszczonych na formularzu aplikacyjnym odpowiedzialność
ponosi osoba, która formularz podpisała.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji z formularza aplikacyjnego w
oparciu o dostępne dane.
3. Złożenie formularza aplikacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Załącznik 1

Kryteria oceny praktyki
Lp.
1.

Kryteria
Kompleksowość działań

tak 5 pkt

Punktacja
nie 0 pkt

2.

Efekty działań – (liczba osób korzystających lub
aktywność społeczna)

tak 2 pkt

nie 0 pkt

3.

Zalety stosowanych praktyk, projektów czy
programów

tak do 5 pkt

nie 0 pkt

4.

Innowacyjne podejście

tak do 5 pkt

nie 0 pkt

5.

Inne wartościowe działania pod kątem promowania
kształcenia ustawicznego

tak do 12 pkt

nie 0 pkt

6.

Szczególne zalety praktyki

tak do 5 pkt

nie 0 pkt

7.

Suma punktów

