
 
       

 

Regulamin konkursu „Unijne Perły Podkarpacia 2013” 

 
 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Unijne Perły Podkarpacia”, zwanego dalej Konkursem, jest 

Województwo Podkarpackie, działające poprzez Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie.  

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 

3. Celem Konkursu jest: 

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku i promocja Sieci Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. 

 Uświadomienie mieszkańcom województwa podkarpackiego w jaki sposób 

Fundusze Europejskie trafiają do naszego regionu i zmieniają życie 

mieszkańców Podkarpacia. 

 Upowszechnienie wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Funduszy 

Europejskich. 

 Promocja projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego 

dofinansowanych z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności 

na lata 2007-2013. 

4. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. 

 

§2 Warunki konkursu 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział beneficjenci, którzy zrealizowali projekty na terenie 

województwa podkarpackiego finasowane z programów operacyjnych Narodowej 

Strategii Spójności na lata 2007-2013. 

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty zakończone. 

3. W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu, którzy 

zajęli pierwsze miejsca w każdej z kategorii. 

4. Jeden beneficjent może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę realizowanych przez 

siebie projektów. 



 
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

6. Tytuł Unijnej Perły Podkarpacia można uzyskać w jednej z 5 kategorii: 

I. Perła wśród projektów przedsiębiorców, 

II. Perła wśród projektów społecznych, 

III. Perła wśród projektów dot. infrastruktury technicznej i publicznej, 

IV. Perła wśród projektów dot. turystyki i kultury, 

V. Perła wśród projektów dot. ochrony środowiska i rewitalizacji. 

7. W kategorii „Perła wśród projektów przedsiębiorców” mogą wziąć przedsiębiorcy, 

którzy zrealizowali lub realizują projekty na terenie województwa podkarpackiego 

w ramach któregoś z poniższych programów:  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 

 Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, 

Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej,  

 Programy Współpracy Transgranicznej i Programy Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Partnerstwa. 

8. W kategorii „Perła wśród projektów społecznych” mogą wziąć udział organizacje 

pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe, które zrealizowały lub realizują 

projekty na terenie województwa podkarpackiego w ramach któregoś z poniższych 

programów:  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 

 Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, 

Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej,  

 Programy Współpracy Transgranicznej i Programy Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Partnerstwa. 

9. Kategoria „Perła wśród projektów dot. infrastruktury technicznej i publicznej” obejmuje 

projekty z zakresu infrastruktury komunikacyjnej (dotyczące m.in. dróg, mostów, 

obwodnic, transportu publicznego), energetycznej (dotyczące m.in. OZE, 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) i publicznej (dotyczące m.in. 

infrastruktury: edukacyjnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, sportowej i 

rekreacyjnej). W tej kategorii mogą wziąć udział beneficjenci, którzy zrealizowali lub 

realizują projekty dotyczące w/w zakresu na terenie województwa podkarpackiego w 

ramach któregoś z poniższych programów:  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 

 Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, 

Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej,  

 Programy Współpracy Transgranicznej i Programy Europejskiego Instrumentu 



 
Sąsiedztwa i Partnerstwa. 

10. W kategorii „Perła wśród projektów dot. turystyki i kultury” mogą wziąć udział 

beneficjenci, którzy zrealizowali lub realizują projekty dotyczące turystyki i/lub kultury 

na terenie województwa podkarpackiego w ramach któregoś z poniższych 

programów:  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 

 Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, 

Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej,  

 Programy Współpracy Transgranicznej i Programy Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Partnerstwa. 

11. Kategoria „Perła wśród projektów dot. ochrony środowiska i rewitalizacji” obejmuje 

projekty z zakresu ochrony środowiska (dotyczące m.in. infrastruktury ochrony 

środowiska, przeciwpowodziowej, zachowania i ochrony różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej),  oraz rewitalizacji (dotyczące m.in. rewitalizacji miast i obszarów 

zdegradowanych, aktywizacji obszarów zmarginalizowanych gospodarczo). W tej 

kategorii mogą wziąć udział beneficjenci, którzy zrealizowali lub realizują projekty 

dotyczące w/w zakresu na terenie województwa podkarpackiego w ramach któregoś 

z poniższych programów:  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 

 Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, 

Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej,  

 Programy Współpracy Transgranicznej i Programy Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Partnerstwa. 

12. O kategoryzacji zgłoszonych projektów decydować będzie Komisja Konkursowa. 

 

§3 Miejsce, sposób i termin zgłoszeń 

 

1. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie wypełnionego i podpisanego 

formularza wraz z wersją elektroniczną na płycie CD lub DVD zapisaną w formacie 

.doc lub .rtf. 

3. Do formularza należy dołączyć maksymalnie 4 zdjęcia prezentujące projekt zapisane 

na płycie CD lub DVD w formacie .jpg lub .tif. 

4. Podpisany formularz zgłoszeniowy oraz wersję elektroniczną formularza wraz ze 

zdjęciami należy: 



 
 dostarczyć w zaklejonej kopercie do Głównego Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 336, 

w dniach roboczych w godz. 7.30 - 15.30. Na kopercie należy napisać: 

Konkurs „Unijne Perły Podkarpacia” 

 lub przesłać pocztą na adres: Główny Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Na kopercie należy napisać: 

Konkurs „Unijne Perły Podkarpacia” 

 lub przesłać skan podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wersję 

elektroniczną formularza wraz ze zdjęciami na adres pife@podkarpackie.pl. 

W tytule maila należy wpisać: Konkurs „Unijne Perły Podkarpacia”. 

5. Formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcia należy dostarczyć w terminie do 

31 października 2013 r. 

6. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą pod uwagę brana jest data wpływu do 

Urzędu Marszałkowskiego, nie decyduje data stempla pocztowego. 

7. Uczestnik konkursu składając swój podpis na formularzu zgłoszenia jednocześnie 

oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przekazanych materiałów,  

oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z nich przez Województwo 

Podkarpackie bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631 z późn. zm.), w szczególności do: 

 utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, 

 publicznego prezentowania, 

 wprowadzenia do komputerów i umieszczenia w Internecie, 

 używania i wykorzystania we wszelkiej działalności informacyjnej, 

promocyjnej, reklamowej. 

 

§4 Zasady wyboru najlepszych projektów 

 

1. Oceną zgłoszeń zajmie się Komisja Konkursowa, w skład której wejdą 

przedstawiciele Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  

w województwie podkarpackim. 
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2. Do udziału w obradach Komisji Konkursowej mogą zostać zaproszeni także 

przedstawiciele innych instytucji zajamujących się wdrażaniem Funduszy 

Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. 

3. Spośród zgłoszeń, które napłyną do organizatora, Komisja Konkursowa wybierze od 

3 do 5 nominowanych projektów w ramach każdej kategorii. 

4. Komisja przy ocenie będzie brać pod uwagę informacje zawarte w punkcie 

III formularza zgłoszeniowego. 

5. Każde zgłoszenie oceniane będzie przede wszystkim pod względem: 

a) powiązania projektu z potrzebami lokalnych społeczności i/lub mieszkańców 

regionu, 

b) wpływu realizacji projektu na rozwój gminy i/lub regionu, 

c) walorów estetycznych, oryginalnych rozwiązań, innowacyjność projektu, 

d) rzetelnego sposobu realizacji projektu, 

e) efektywności kosztowej projektu.  

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

7. Nominowane projekty wezmą udział w głosowaniu internetowym, które wyłoni 

zwycięzcę w każdej kategorii. 

8. Jeżeli do danej kategorii wpłynie mniej niż 5 zgłoszeń, organizator może 

zaproponować projekty, które wezmą udział w głosowaniu internetowym. 

9. Głosowanie będzie przeprowadzone za pośrednictwem strony 

www.pife.podkarpackie.pl  

10. Głos może oddać każdy internauta wybierając jeden projekt w danej kategorii. 

11. W głosowaniu wygrywają projekty, które uzyskają największą liczbę głosów. 

12. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jeden projekt, 

decyzję o wygranej podejmie organizator konkursu. 

13. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przy oddawaniu głosów, organizator 

zastrzega sobie prawo do usunięcia głosów oddanych niezgodnie z warunkami 

głosowania. 

14. W szczególnych przypadkach organizatorowi przysługuje prawo do niewyłonienia 

zwycięzców. 

 

§5 Nagrody 

 

1. Nagrodą w konkursie jest tytuł „Unijnej Perły Podkarpacia”, statuetka, dyplom, zestaw 

upominków promujących fundusze europejskie oraz możliwość promocji projektu 

w regionalnych mediach (radio i telewizja). 

http://www.pife.podkarpackie.pl/


 
2. Zostanie przyznanych 5 nagród – po jednej nagrodzie w każdej kategorii. 

3. Pozostali nominowani otrzymają dyplom oraz zestaw upominków promujących 

Fundusze Europejskie. 

4. Projekty nominowane oraz zwycięskie będą promowane za pośrednictwem strony 

www.pife.podkarpackie.pl 

5. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie w terminie do 3 

dni od rozstrzygnięcia konkursu. Informacja o zwycięzcach zostanie także 

zamieszczona na stronie internetowej organizatora. 

6. Nagrody zostaną wręczone podczas gali towarzyszącej akcji „Mikołaj z Funduszami 

Europejskimi”, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu 

i zobowiązuje się do bezzwłocznego opublikowania zmienionego Regulaminu 

w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany 

w Regulaminie nie powodują anulowania zgłoszeń przyjętych przed tymi zmianami. 

2. Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu dla uczestników w siedzibie Głównego 

Punktu Informacyjnego w Rzeszowie oraz na stronie internetowej 

www.pife.podkarpackie.pl. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu 

bez podania przyczyny. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przesyłanych zgłoszeń oraz za 

ewentualne uszkodzenie lub zniszczenia źle zabezpieczonych przesyłek. 

6. Przesłane materiały nie będą zwracane i pozostaną w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego jako dokumentacja konkursu. 

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich 

osób trzecich przez Uczestników. 

8. Na potrzeby Konkursu uczestnicy wrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora. 

9. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi będą przez niego 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagród, a także w celach 

dowodowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie 

http://www.pife.podkarpackie.pl/
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z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 

poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 


