Regulamin IV edycji konkursu
na najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej
Okręgowych Izb Radców Prawnych

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz przebieg Konkursu na najlepszy
projekt w ramach działalności zagranicznej Okręgowych Izb Radców Prawnych.
2. Organizatorem Konkursu jest Komisja Zagraniczna Krajowej Rady Radców Prawnych.
3. Przedmiotem Konkursu są projekty dotyczące działań zagranicznych samorządu radców
prawnych.
4. Celem Konkursu jest wsparcie najlepszych inicjatyw okręgowych izb radców prawnych w
obszarze działalności zagranicznej.
Zasady udziału w Konkursie
5. Udział w Konkursie jest otwarty dla wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych.
6. Każda Izba może złożyć jeden wniosek konkursowy.
7. Przystąpienie do Konkursu nie oznacza przeniesienia praw do projektu na organizatora,
jednak uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne upowszechnianie oraz
powielanie pomysłów i rozwiązań zawartych w projekcie przez inne Okręgowe Izby
Radców Prawnych oraz przez Komisję Zagraniczną KRRP.
8. Wnioski konkursowe należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną w dokumentach w
formacie .doc, .docx lub .pdf w terminie do dnia 20 sierpnia 2017r. do godziny 24.00 na
adres poczty elektronicznej komisjazagraniczna@kirp.pl Ogłoszenie wyników Konkursu
nastąpi do dnia 15 września 2017 roku. Przyjmowane będą wyłącznie wnioski
sporządzone na formularzu konkursowym stanowiącym załącznik do niniejszego
regulaminu. Dopuszczalne jest opatrzenie wniosku faksymile podpisów osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawców.
9. Przesłanie wniosku oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Realizacja projektu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 roku i
zakończyć się nie później niż 31 sierpnia 2018 roku.
11. Pisemne sprawozdania z realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie powinny
zostać przesłane pocztą na adres Biura KRRP w terminie do dnia 30 września 2018 roku,
a dodatkowo na podany w ustępie 8 adres poczty elektronicznej.
12. Organizator przesyła plakat promocyjny konkursu. Składając wniosek konkursowy Izba
komunikuje udział w projekcie na swojej stronie internetowej, z możliwością
wykorzystania plakatu promocyjnego konkursu.
Ocena wniosków konkursowych
13. Organizator powoła komisję konkursową, która dokona oceny nadesłanych wniosków i
wyłoni trzy projekty z najwyższą liczbą punktów.
14. Organizator może przyznać każdemu wnioskowi maksymalnie 100 punktów według
następujących kryteriów oceny:
a. Innowacyjny charakter projektu – 15 punktów

Punktowane będą w szczególności działania nowatorskie, o wartościach wpisujących się w
priorytety działalności zagranicznej KIRP, polegających na popularyzacji wśród radców
prawnych potrzeby rozwijania kontaktów i wymiany informacji z kolegami z innych krajów
oraz angażowaniu w działalność zagraniczną jak najszerszego grona członków naszego
samorządu.
b. Trwała aktywizacja radców prawnych – 30 punktów
Premiowane będą projekty aktywizujące szerokie grono członków samorządu i zachęcające
radców prawnych do systematycznej aktywności w rozwoju stosunków międzynarodowych Izb
Okręgowych.
c. Łatwość upowszechniania efektów
projektu i powielania jego rozwiązań – 20 punktów
Organizator będzie brać pod uwagę możliwość kontynuowania rozpoczętych działań bez
dalszego wsparcia ze strony organizatora oraz łatwość w skorzystaniu z projektu i jego
efektów przez inne Izby Okręgowe..
d. Doświadczenie kluczowych osób
zaangażowanych w realizację projektu – 5 punktów
Ocenie będzie podlegać doświadczenie kluczowych osób (kierownika projektu,
najważniejszych specjalistów) w działalności międzynarodowej na rzecz samorządu.
e. Budżet projektu – 25 punktów
W szczególności premiowane będą plany finansowe zakładające najlepszy stosunek
zakładanych kosztów do przewidywanych efektów, przewidujące współfinansowanie ze
środków zewnętrznych lub finansowania społecznościowego.
f. Deklaracja bieżącego zamieszczania i utrzymania na stronie internetowej
OIRP (przynajmniej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2018
r.) newslettera o wydarzeniach zagranicznych - 5 punktów
Organizator premiuje bieżące zamieszczanie i utrzymanie na stronie internetowej OIRP
newslettera o wydarzeniach zagranicznych, co umożliwi stałą informację dla radców
prawnych i aplikantów o organizowanych wydarzeniach zagranicznych.

Nagrody
15. Nagrody w Konkursie mają postać:
1) dofinansowania realizacji projektu w wysokości:
a. Nagroda za I miejsce: 10 000 zł
b. Nagroda za II miejsce: 5 000 zł
c. Nagroda za III miejsce: 5 000 zł
2) 3 Wyróżnienia- dla każdej z wyróżnionych OIRP trzy darmowe dostępy do
trzymiesięcznego kursu językowego e-learningowego PRACTICAL ENGLISH
FOR LAWYERS Wydawnictwa C. H. Beck

3) dla każdej z pozostałych OIRP, uczestniczących w konkursie: 10 kodów
rabatujących o 50% indywidualne zakupy dowolnego kursu językowego
Wydawnictwa C. H. Beck ze strony http://e-learning.beck.pl oraz publikacja
książkowa z zakresu prawa międzynarodowego.
4) Dofinansowanie zostanie przekazane w jednej transzy w formie przelewu na
rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawcę w terminie do dnia 31 grudnia
2017r.
5) Pozostałe nagrody zostaną przekazane do 15 października 2017r.
Postanowienia końcowe
1) Uczestnicy Konkursu mogą kierować pytania w sprawie Konkursu oraz udzielać
informacji, o które prosi Organizator, na adres poczty elektronicznej
komisjazagraniczna@kirp.pl
2) Organizator może zdecydować o przyznaniu wszystkich, tylko dwóch lub tylko jednej
nagrody, albo odwołać Konkurs bez podania przyczyny.
3) Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.

Załącznik:
- Formularz wniosku o dotację w ramach IV edycji Konkursu na najlepszy projekt
zagraniczny Okręgowych Izb Radców Prawnych.

