
Regulamin przyznawania nagrody za działalność w 
sektorze pozarządowym „Nagroda Trzeciego Sektora” 

przez Radę Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Lubelskiego 

I. Postanowienia ogólne 

1. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Radę 
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, określoną w punkcie IV 
tego Regulaminu. 

2. Organizatorem konkursu jest Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa 
Lubelskiego. 

II. Cele konkursu 

1. Podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach 
województwa lubelskiego. 

2. Nagrodzenie najlepszych samorządów, przedstawicieli biznesu, osób 
zaangażowanych w prace trzeciego sektora, wolontariuszy i organizacji 
pozarządowych z terenu województwa lubelskiego. 

3. Wyróżnienie osób zaangażowanych w budowanie prawidłowych relacji między 
samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi („trzecim sektorem”). 

4. Wskazanie i wyróżnienie osób i instytucji, które w wyjątkowy sposób wpływają na 
rozwój trzeciego sektora.  

5. Promowanie innowacji społecznych w działalności organizacji pozarządowych. 
6. Wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz trzeciego sektora 

oraz promujących działalność organizacyjną w społeczności lokalnej i poza nią. 
7. Ukazanie rangi organizacji pozarządowych jako istotnego elementu promocji 

województwa lubelskiego. 
8. Motywowanie młodych, aktywnych osób do zaangażowania w pracę w formie 

wolontariatu w organizacjach pozarządowych. 
9. Kształtowanie świadomej postawy, motywującej do uczestniczenia w życiu 

kulturalnym i pracy na rzecz organizacji pozarządowych w województwie lubelskim. 
10. Promocja działań organizacji i osób związanych z trzecim sektorem wśród 

mieszkańców Lubelszczyzny. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli 
różnych branż biznesu – działalności gospodarczej zaangażowanych w pracę i 
wspieranie działań organizacji pozarządowych, a także organizacji pozarządowych 
działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego 
oraz samorządów wspierających działania trzeciego sektora i organizacji 
pozarządowych. 

2. Prawo do zgłaszania kandydatów mają wszystkie osoby fizyczne i prawne działające 
na terenie województwa lubelskiego. 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane osoby fizyczne i podmioty, o których mowa w ust. 1 
realizujące działania na terenie województwa lubelskiego. 



4. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez wypełnienie wniosku zgłoszeniowego 
stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Osoba zgłaszająca kandydata do Konkursu, nie może zgłosić samej siebie. 
6. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:  

a) Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora 
Województwa Lubelskiego 2019, 

b) Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność 
trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019, 

c) Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019, 
d) Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo 

lubelskie 2019 (Mały Ambasador), 
e) Kategoria V: Wolontariusz roku 2019. 

7. Wielokrotne zgłoszenie kandydatury nie wpływa na sposób jej oceny. 
8. Wyłonienie kandydatów nominowanych do nagrody nastąpi na posiedzeniu Kapituły 

Konkursu. 
9. Kapituła Konkursu dokona wyboru laureatów spośród zgłoszeń prawidłowo 

przekazanych  
na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, lub podany adres e-
mailowy, o czym mowa w pkt. VII. 10. 

10.  Członkowie Kapituły mają prawo zgłosić swoje kandydatury do tytułu „Nagroda 
Trzeciego Sektora” w formie pisemnej najpóźniej w dniu posiedzenia Kapituły 

IV. Kapituła 

1. W skład Kapituły Konkursu  wchodzą: 
a) 5 przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Lubelskiego; 
b) Przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych; 
c) Przedstawiciel organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego; 
d) Laureat w Konkursie „Nagród Trzeciego Sektora” za rok 2018; 
e) Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie 

2. Posiedzenie Kapituły Konkursu zwołuje Przewodniczący Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa Lubelskiego przesyłając pisemne zawiadomienie o 
miejscu i terminie posiedzenia, które odbędzie się najpóźniej do dnia 15 września 
2020 roku. 

3. Wyboru nominowanych do Nagród w poszczególnych kategoriach dokonuje w tajnym 
głosowaniu Kapituła podczas dwóch etapów. 

4. W pierwszym etapie Kapituła wyłoni  3 nominacje w każdej z kategorii zwykłą 
większością głosów.  W drugim etapie Kapituła, spośród nominowanych, przyzna 
Nagrodę w każdej z kategorii. 

5.  Kapituła zastrzega sobie prawo do przyznania dwóch równorzędnych nagród w 
każdej z danych kategorii. 

6. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.  

V. Warunki przyznania Nagrody w poszczególnych kategoriach 

1. Kategoria I: Samorząd wspierający działania trzeciego sektora Województwa 
Lubelskiego 2019: 
Szczególne osiągnięcia samorządu dotyczące budowania szeroko pojętej współpracy 
i partnerstwa samorządu terytorialnego z przedstawicielami trzeciego sektora 



obejmującą zarówno wsparcie merytoryczne, organizacyjne, ale też finansowe 
działań podejmowanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy lub powiatu, z którego jest zgłaszany kandydat, 
kształtowania świadomości i tożsamości regionalnej poprzez szeroko pojętą edukację 
kulturalną, prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk lokalnych oraz 
animacji  trzeciego sektora a także jego integrację ze środowiskiem lokalnym. 

2. Kategoria II: Przedstawiciel Biznesu wspierający działalność trzeciego sektora 
w Województwie Lubelskim 2019: 
Wyróżnienie i uhonorowanie osób, bądź firm, które szczególnie wspomagają 
działalność organizacji pozarządowych na terenie województwa lubelskiego. 
Wspieranie inicjatyw, które bez pomocy zewnętrznych podmiotów nie miałyby szans 
na realizację. Prowadzenie szeroko pojętej działalności na rzecz tworzenia 
materialnych warunków do rozwoju organizacji pozarządowych. Wspieranie i 
rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskiem gospodarczym, a środowiskiem 
trzeciego sektora na terenie województwa lubelskiego. Wspieranie merytoryczne i 
finansowe rozwoju ekonomii społecznej, przemysłu kreatywnego rozwijanego przez 
trzeci sektor. 

3. Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019: 
Szczególnie  zaangażowana osoba, której osiągnięcia dotyczą szeroko pojętej 
działalności trzeciego sektora, animująca i inspirująca inne osoby do włączania się w 
działania pozarządowe, prowadzenia działalności na rzecz integracji sektora nauki, 
biznesu, działań samorządu z organizacjami pozarządowymi. Ukazująca trzeci sektor 
jako ważny element funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz 
podkreślająca znaczenie organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji 
województwa lubelskiego. 

4. Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo 
lubelskie 2019 ( Mały Ambasador): 
Szczególnie wyróżniająca się prestiżem organizacja działająca na terenie 
województwa lubelskiego. Organizacja promująca działania sektora pozarządowego 
na terenie województwa, ale także na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Organizacja pozarządowa ciesząca się znaczącym dorobkiem w działalności na 
rzecz wybranych problemów społecznych, kategorii społecznych, znana w szerszym 
kręgu zainteresowanych działalnością trzeciego sektora i ogólnie działalnością 
społeczno-kulturalną. 

5. Kategoria V: Wolontariusz Roku 2019: 
Szczególnie wyróżniająca się osoba, która dobrowolnie, bez wynagrodzenia 
podejmuje prace, działania na rzecz instytucji i osób działających w różnych 
obszarach życia społecznego. Wyróżniająca się pracą na rzecz organizacji 
pozarządowych i promująca w ten sposób pracę społeczną na rzecz III sektora. 

VI. Wręczenie nagród 

1. Laureaci "Nagrody Trzeciego Sektora" w pięciu kategoriach otrzymają pamiątkowe 
statuetki, a także okolicznościowe dyplomy. 

2. Wręczenie nagród nastąpi podczas Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. 
Odbycie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych zaplanowane jest w drugim 
półroczu 2020 roku. 

3. Laureaci Konkursu otrzymają od Organizatora Konkursu pisemne, mailowe lub 
telefoniczne zawiadomienie o terminie i miejscu wręczenia nagród. 



VII. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej w kopercie z napisem 
„Nagroda Trzeciego Sektora” oraz wybraną kategorią, osobiście w Kancelarii Ogólnej 
UMWL w Lublinie lub w formie listownej  na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. Koperta 
powinna być zamknięta, umieszczona w drugiej kopercie (opakowaniu) i opisana w 
sposób jak w zdaniu poprzednim. 

2. Zgłoszenia kandydatów można również dokonać droga e-mailową na adres: 
ewa.matysiak@lubelskie.pl 

3. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 4 września 2020 roku o 
godzinie 15:30:00. 

4. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie 
będą poddane ocenie. 

5. W przypadku zgłoszeń kandydatur przesłanych pocztą decyduje data wpływu do 
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 
do godziny 15.30. 

6. W przypadku zgłoszeń doręczanych elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail, 
zgłoszenie uznaje się za doręczone z chwilą wpływu na wskazany adres e-mail. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Stroną organizacyjną Konkursu zajmuje się Rada Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Lubelskiego przy ścisłej współpracy z koordynatorem ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 17 września 2020 roku na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Organizatorów 
Lubelskiego Forum Organizacji Pozarządowych (ROPS w Lublinie i FLOP). 

3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Lubelskiego Forum Inicjatyw 
Pozarządowych 2020 w Lublinie – Gala Trzeciego Sektora, które planowane jest w 
ciągu drugiego półrocza po roku, za który przyznawana jest nagroda. 

4. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, wywołaną wzrostem 
zachorowań na wirusa SARS-CoV-2, Organizator zastrzega sobie zmianę terminu lub 
sposobu wręczenia Nagród. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień, nagród za 
równorzędne miejsca oraz możliwość nieprzyznania nagrody za określone miejsce. 

6. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia 
nagród będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w innej formie 
uzgodnionej w porozumieniu z organizatorem. 

7. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów na 
uroczyste wręczenie nagród. 

8. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza pełną akceptację warunków Regulaminu 
Konkursu. 

9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
10. Wszelkie zmiany i informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie 

internetowej UMWL. 
11. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej UMWL 

www.lubelskie.pl oraz w zakładce Aktualności współpraca z organizacjami 
pozarządowymi .  
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