
Ogłoszenie VII edycji Konkursu  
„Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” 

 
 
I. Podstawa prawna: 
Konkurs ogłasza się na podstawie Uchwały Nr 3744/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób 
z Niepełnosprawnościami”. 
 
II. Cel konkursu: 
Celem Konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które w roku ubiegłym (2016) lub aktualnie (2017) 
realizowały/realizują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, 
inicjatywy, które realnie zmieniają rzeczywistość OzN, przyczyniają się do podniesienia jakości życia 
OzN, są ciekawym sposobem pracy lub współpracy na rzecz lub w obszarze wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami. Konkurs jest konkursem otwartym.  
 
III. Termin realizacji: 
Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. 1 września 2017 roku i trwać będzie 30 dni 
kalendarzowych. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 31 października 2017 roku.  
Zakończenie Konkursu nastąpi nie później niż 15 grudnia 2017 roku. 
 
IV. Podmioty uprawnione do składania ofert: 
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, instytucje i inne 
podmioty działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.    
 
V. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z: 
Uchwałą Nr 3774/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 roku  
w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 
oraz Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do tej Uchwały. 
 
VI. Miejsce i termin składania ofert: 
1. Termin składania ofert upływa z dniem 30 września 2017 roku o godzinie 15:00. 
2. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy (załącznik do Regulaminu Konkursu) wraz 
z załącznikami w wersji papierowej oraz na nośniku danych CD/DVD lub pamięci USB (pendrive) 
należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 30 września 
2017 roku na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 

61-731 Poznań 
z dopiskiem na kopercie:  
„Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 
 
VII. Informacje dodatkowe: 
1. Ogłoszenie Konkursu, Regulamin Konkursu i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach 
internetowych www.wielkopolskaotwarta.pl, rops.poznan.pl, www.umww.pl oraz w Biurze obsługi 
Konkursu (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu). 
2. Informacji w sprawie Konkursu udziela: 
Monika Zembrzycka, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl, +48 618567334. 
 


