REGULAMIN KONKURSU
POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI
PN. „NAGRODA SEKTOR 3.0” – EDYCJA 2020
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POSIADAJĄCYCH SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W OBSZARZE
NOWYCH TECHNOLOGII (ICT)
§1
1. Regulamin określa zasady Konkursu „Nagroda Sektor 3.0” oraz tryb pracy Kapituły Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą pod
adresem: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa.
§2
1. Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW),
organizowanym jako element programu PAFW „Nowe Technologie Lokalnie 2020 –Sektor 3.0”
i realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).
2. Konkurs skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych wykorzystujących w swoich
działaniach technologie informacyjno-komunikacyjne.
3. Czas trwania konkursu: 2 kwietnia do 4 maja 2020 r.
§3
1. Celem konkursu jest wyróżnienie i wsparcie organizacji pozarządowych posiadających szczególne
osiągnięcia w zakresie popularyzacji, rozwoju, zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce lub będących przykładem
innowacyjnego wykorzystania ICT w bieżącej działalności służącej realizacji celów statutowych.
2. Kandydatem do udziału w Konkursie może być wyłącznie zarejestrowana w Polsce organizacja
pozarządowa posiadająca osobowość prawną.
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§4
W Konkursie zostanie (zostaną) wybrany (wybrani) od 1 do 2 Laureatów.
Kapitułę Konkursu powołuje PAFW.
Kapituła Konkursu składa się z minimum 4 osób, wśród których znajduje się jeden przedstawiciel
PAFW (przewodniczy kapitule) i jeden przedstawiciel FRSI.
Wybór Laureata bądź Laureatów Konkursu następuje w wyniku głosowania przeprowadzonego
wśród Członków Kapituły.
Każdemu Członkowi Kapitału przysługuje 1 głos.

§5
1. Organizator Konkursu po zakończeniu otwartego naboru wniosków do Konkursu oraz po zebraniu
wniosków od Członków Kapituły dokonuje ich oceny formalnej, a następnie udostępnia Kapitule
do dalszej oceny kilka (3-10) najlepszych wniosków, które zostały wybrane przez Organizatora
spośród wszystkich zgłoszeń.
2. Przed przystąpieniem do wyboru Laureata bądź Laureatów Konkursu członkowie Kapituły są
zobowiązani zapoznać się z listą wniosków zgłoszonych przez członków Kapituły, a następnie na
formularzu konfliktu interesów przekazywanym organizatorowi Konkursu powinni oni zaznaczyć
te kandydatury, których oceny nie mogą się podjąć ze względu na możliwość zaistnienia konfliktu
interesów. Wnioski te członkowie Kapituły powinni pominąć przy dokonywaniu oceny.
3. Kapituła Konkursu dokonując oceny kandydatur bierze pod uwagę m.in. jedno z następujących
kryteriów:

a. skalę oraz efekty podejmowanych działań służących popularyzowaniu wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze;
b. doświadczenie i osiągnięcia z zakresu tworzenia, rozwijania, adoptowania lub badania ICT
w środowisku organizacji pozarządowych;
c. praktyczne korzyści dla organizacji pozarządowych, jakie przyniosła dotychczasowa
działalność ocenianej organizacji w obszarze ICT;
d. innowacyjne i praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w bieżących działaniach organizacji i realizacji jej celów statutowych.
4. Kandydat bądź Kandydaci z największą liczbą głosów zostaną Laureatem bądź Laureatami
Nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nagroda Sektor 3.0”.
5. W przypadku, w którym więcej niż dwóch kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, o
przyznaniu Nagród zadecyduje Przewodniczący Kapituły (przedstawiciel PAFW).
6. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania poufności co do przebiegu prac
i nieujawniania informacji o ich wynikach do chwili oficjalnego ogłoszenia.
7. Ogłoszenie Laureata bądź Laureatów Konkursu nastąpi 27 maja 2020 r.
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§6
W konkursie do ewentualnego podziału jest kwota 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych), która
w wypadku wyboru dwóch Laureatów zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby
wybrane przez Kapitułę Konkursu, przyznana jako świadczenie jednorazowe.
Intencją organizatora Konkursu jest wsparcie Laureata bądź Laureatów w kontynuacji działań
służących upowszechnianiu zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach
trzeciego sektora w Polsce.
Nagroda finansowa przyznawana jest w formie dotacji na działalność statutową Laureata bądź
Laureatów, na warunkach wskazanych w umowie dotacji.
Każdy Laureat otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem Laureata Konkursu PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności Nagroda Sektor 3.0”.

§7
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy ul.
Kopernika 17.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować
do FRSI, na adresy e-mail: filip.zyro@frsi.org.pl, z dopiskiem: „Nagroda Sektor 3.0”.
4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

