REGULAMIN KONKURSU „BUDŻET RÓWNYCH SZANS. GENDER
BUDGETING DLA SAMORZĄDÓW”

1.

Konkurs „Budżet Równych Szans” skierowany jest do samorządów gminnych

na terenie całej Polski. Przez samorząd gminny rozumie się gminy miejskie, miejskowiejskie i wiejskie, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (z późniejszymi poprawkami).
2.

Celem konkursu jest wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)

we wdrażaniu budżetu wrażliwego na płeć.
3.

Organizatorem konkursu jest Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds.

Rozwoju (UNDP) w Polsce będącego integralną częścią Organizacji Narodów
Zjednoczonych, we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego
Traktowania.
4.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

5.

By wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kwestionariusz on-line na stronie

undp.org.pl/Co-robimy/Budzet-rownych-szans i przesłać go drogą elektroniczną do
organizatorów konkursu, do dnia 15 czerwca 2012. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 30 czerwca 2012 roku, a wyniki zostaną ogłoszone w czasie zorganizowanej
konferencji prasowej oraz na stronie www.undp.org.pl
6.

Nagrodą w konkursie jest 6-miesięczne wsparcie merytoryczne o wartości min.

10 000 zł w zakresie opracowania i wdrożenia elementów budżetu wrażliwego na płeć,
w tym analizy wydatków i planów inwestycyjnych pod kątem wyrównywania szans
kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, jak również wypracowania zestawu rekomendacji
dla władz JST na temat zrównoważenia wydatków. Wsparcie zakłada porady
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eksperckie, warsztaty, szkolenia. Dodatkowo, efekty pracy z wybranymi gminami
zostaną opracowane i upowszechnione w formie dobrych praktyk.
Dodatkowo wybrane JST będą promowane, jako partnerzy systemu ONZ we

7.

wprowadzaniu zasad różności szans w Polsce i na świece w tym obszarze będą mogły
również korzystać z logotypu UNDP.
Przy wyborze zwycięskich gmin wzięte zostaną pod uwagę 3 kryteria, o

8.

jednakowym znaczeniu:
a)

budżet – dotychczasowy sposób konstruowania budżetu w gminie, planowanie
wydatków i inwestycji gminnych oraz ich wpływu na społeczność lokalną;

b)

struktura władz gminy – udział kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych na
poziomie samorządu;

c)

realizowana polityka – działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania
nierównościom, m.in. tym ze względu na płeć.

Dodatkowym kryterium o charakterze uzupełniającym jest ocena ogólnej sytuacji
społeczno-ekonomicznej na terenie gminy – dostępności edukacji, aktywności kobiet i
mężczyzn na rynku pracy, dostępności opieki nad małymi dziećmi. Kryterium to ma
charakter informacyjno-diagnostyczny, tj. ilustruje skuteczność prowadzonych przez
gminę działań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. W uzasadnionych
przypadkach (np. remisu w ocenie 3 kryteriów głównych) jego wysoka ocena może mieć
charakter rozstrzygający.
Wyboru zwycięskich gmin dokona komisja konkursowa, w skład, której wejdą

9.

przedstawiciele/lki Biura UNDP w Polsce oraz niezależne grono eksperckie,
reprezentujące środowisko naukowe.
10.

Aby zapewnić porównywalność wyników, zgłaszane do konkursu gminy zostaną

przypisane do rozłącznych kategorii, wyłonionych na podstawie kryterium ich wielkości,
w zależności od liczby i proporcji zgłaszających się podmiotów. Poza tym
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rozróżnieniem, pod względem formalnym wszystkie gminy obowiązuje jeden regulamin,
jeden kwestionariusz i wspólna ocena pod względem tych samych kryteriów.

11.
a)

Każda ze zwycięskich jednostek samorządu terytorialnego zobowiązuje się do:
Pełnej współpracy z Organizatorem w tym udostępnienia niezbędnych
materiałów i danych oraz wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za współprace z
organizatorem po stronie JST.

b)

Wykorzystania rekomendacji, które zostaną wypracowane w czasie 6miesięcznego okresu wsparcia eksperckiego przy konstruowaniu kolejnego
budżetu;

c)

Upowszechnienia rezultatów wypracowanych w trakcie trwania okresu wsparcia
eksperckiego wśród mieszkańców i mieszkanek gminy;

d)

Zagwarantowania wsparcia logistycznego w tym noclegów (ok. 24 noclegów) i
sali szkoleniowych dla ekspertów/tek (ok. 24 dni szkoleniowych).

12.

Dołączenie

do

formularzy

zgłoszeniowych

materiałów

dokumentujących

zadeklarowane działania jest możliwe, choć na pierwszym etapie konkursu nie stanowi
wymogu formalnego. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie jednak prawo do
zażądania przedstawienia takich dokumentów przez wybrane podmioty.
13.

Zgłoszenie do konkursu jest tożsame ze zgodą na wykorzystanie przez

organizatorów przesłanych materiałów oraz wizerunku i nazwy gminy w działaniach
promujących konkurs „Budżet Równych Szans” np. na stronach internetowych lub w
materiałach drukowanych UNDP i Pełnomocnika Rządu ds. Równego traktowania.
14.

Rozstrzygnięcie konkursu bez wyboru zwycięzców możliwe jest w sytuacji

złożenia wniosków, które zostaną ocenione negatywnie.
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