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Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Prezesa 

nr 17/LGD.2017 z 

dnia 03.04.2017 r. 

Regulamin konkursu  
 „Aktywne Sołectwo” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs dla sołectw z obszaru 
objętego działalnością Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” Lokalnej Grupy Działania (LGD). 
 

§2. 
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z siedzibą  
w Gniewinie przy ulicy Szkolnej 3, numer KRS 0000258825, funkcjonujące jako LGD. 

 
§3. 

Konkurs pt. „Aktywne Sołectwo” realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2017 r. 
 do 30 września 2017 r. 
 

II. PRZEDMIOT KONKURSU 
 
Przedmiotem Konkursu „Aktywne Sołectwo” jest zaplanowanie, organizacja i rozliczenie 
wydarzeń integracyjno – aktywizacyjnych na terenie gmin Gniewino i Wejherowo w terminie 
od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. skierowanych do mieszkańców poszczególnych sołectw. 
Wydarzenia te mogą przybrać różną formę np. imprezy plenerowej zorganizowanej na 
boisku lub w parku sołeckim, zabawy integracyjnej w jednym z obiektów użyteczności 
publicznej dostępnej dla mieszkańców sołectwa, zabawy tanecznej, warsztatów, ogniska, gry 
terenowej itp. W wydarzeniu może wziąć udział dowolna ilość osób, jednak wielkość imprezy 
powinna być dostosowana do wielkości miejsca (boiska, sali, budynku) oraz możliwości 
organizacyjnych sołectwa. 
 
Idea konkursu sprowadza się do aktywizacji oraz wspólnego działania społeczności lokalnych. 
Ważne jest zatem, aby mieszkańcy sołectw wykazali się kreatywnością przy wyborze formy 
realizacji wydarzenia oraz brali czynny udział nie tylko w samym wydarzeniu, ale również na 
etapie przygotowania i rozliczenia. W Każdym społeczeństwie istnieje taki odsetek 
mieszkańców, którzy z różnych przyczyn, nie uczestniczą w lokalnych spotkaniach i nie 
nawiązują kontaktów z „sąsiadami”. Konkurs „Aktywne Sołectwo” ma na celu zachęcenie 
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tych osób do wyjścia z domu, lepszego poznania środowiska, w którym na co dzień 
przebywają, odnowienia przerwanych znajomości oraz wspólnego spędzenia czasu w miłej 
atmosferze. 
 

III. CEL KONKURSU 
 
Cel główny operacji: 
1. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa oraz zapobieganie zjawiskom alienowania 
mieszkańców wsi poprzez zachęcenie do udziału w wydarzeniach sołeckich i kreowaniu 
kierunku rozwoju obszarów wiejskich obszaru LGD. 
 
Cele szczegółowe: 

1. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa do udziału w wydarzeniach o charakterze 
lokalnym służących włączeniu społecznemu oraz kreowaniu kierunków rozwoju 
obszarów wiejskich terenu LGD.  

2. Zachęcenie społeczności lokalnych do tworzenia partnerstw na rzecz realizowanych 
wydarzeń.  

3. Włączenie społeczne uczestników wydarzeń organizowanych w ramach „Aktywnego 
Sołectwa” , głównie wchodzących w skład grupy osób defaworyzowanych 
określonych szczegółowo w LSR Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” (są to: osoby 
bezrobotne w wieku 18 – 34 lata, długotrwale bezrobotne, bezrobotne płci żeńskiej, 
bezrobotne bez wykształcenia średniego oraz bez doświadczenia zawodowego, osoby 
niepełnosprawne i korzystające z pomocy społecznej). 

4. wyróżnienie aktywnych sołectw z obszaru objętego LSR,  
5. zwiększenie identyfikowalności mieszkańców z sołectwem, 
6. pobudzenie sołtysów oraz lokalnych liderów do zwiększenia pomysłowości w kwestii 

aktywizacji społeczeństwa lokalnego, 
7. zachęcenie sołtysów i lokalnych liderów do aplikowania w przyszłości o większe 

środki z innych źródeł, 
 

IV. UCZESTNICY KONKURSU  
 
W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie sołectwa z gmin: Wejherowo i Gniewino. 
 
Bezpośrednia grupa odbiorców operacji: 
Są to sołtysi i rady sołeckie poszczególnych sołectw z terenu gmin Gniewino i Wejherowo.  
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Pośrednia grupa odbiorców operacji: 
Są to mieszkańcy wsi, zamieszkujących teren gmin: Gniewino i Wejherowo,  
a w szczególności: 
a) młodzieży szkolnej, która rozpoczęła naukę w szkołach średnich i na uczelniach wyższych 
poza miejscem zamieszkania,  
b) mieszkańcy do 35 roku życia nie uczestniczący w życiu społecznym wsi  
c) nowi mieszkańcy nie zintegrowani z otoczeniem, w tym głównie młode małżeństwa do 35 
roku życia,  
d) osoby starsze i niepełnosprawne, 
e) pozostali mieszkańcy mało zaangażowani w życie społeczności lokalnej.  
 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie bądź dostarczenie podpisanego 
formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu  
od 1 do 15 lipca 2017 r. na jeden z  poniższych adresów: 

- e-mail:  biuro@bursztynowypasaz.pl  
- listownie bądź osobiście na adres:  
Stowarzyszanie „Bursztynowy Pasaż” 
ul. Szkolna 3 
84-250 Gniewino 
2. Formularz należy wypełnić odręcznie (czytelnie-drukowanymi literami) lub przy użyciu 

edytora tekstowego. 
3. Każde sołectwo może złożyć jeden formularz samodzielnie lub w partnerstwie  

z innym sołectwem. 
4. W przypadku przesyłania formularza na adres e-mail, należy przesłać zeskanowaną 

wersję podpisanego formularza. 
5. Formularz musi być zaakceptowany i podpisany przez Sołtysa. 

 
VI. KOMISJA KONKURSOWA  

§1 
Komisja Konkursowa zostaje powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”. 

 
§2 

1. Komisja składa się z 4 osób: 

 Dwóch członków Zarządu 

 Członka Rady ds. PROW 

 Przedstawiciela biura 
2. Komisja wyłoni spośród swoich członków  przewodniczącego. 

mailto:biuro@bursztynowypasaz.pl
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§3 

W przypadku gdy ocenie podlega wniosek złożony przez sołectwo zamieszkiwane przez 
członka komisji, wyłącza się on z jego oceny.  
 

§4 
Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny. 

 
VII. REGUŁY PROWADZENIA KONKURSU 

 
§1 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 
1. Etap I - sprawdzenie nadesłanych zgłoszeń konkursowych pod względem formalnym 

przez pracowników biura i tak: 

- zgłoszenia na formularzu udostępnionym przez organizatora należy dostarczyć do 15 
lipca 2017 r. do godziny 15:30 (w przypadku nadania pocztą tradycyjną decyduje data 
wpływu do biura), 

- zgłoszenia, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą  rozpatrywane 
przez Komisję konkursową, 

- pracownik biura sprawdza poprawność terminu i miejsca realizacji wydarzenia z 
wytycznymi konkursu.  

 
2. Etap II – ocena przez Komisję Konkursową wg. następujących kryteriów:  

 

Lp. Kryterium Zakres punktacji 
(od- do) 

1. 
Wpływ realizowanego wydarzenia na osiągnięcie 
celów konkursu. 

0 - 5 pkt. 

2. Współpraca z partnerami przy realizacji wydarzenia. 0 - 3 pkt. 

3. Zaangażowanie mieszkańców w realizację wydarzenia. 0 - 3 pkt. 

4. Kreatywność w układaniu programu wydarzenia. 0 - 3 pkt. 

5. 

Zróżnicowana grupa odbiorców,  
a) młodzież szkolna, która rozpoczęła naukę w szkołach średnich i 
na uczelniach wyższych poza miejscem zamieszkania,  
b) mieszkańcy do 35 roku życia nie uczestniczący w życiu 
społecznym wsi  
c) nowi mieszkańcy nie zintegrowani z otoczeniem, w tym 
głównie młode małżeństwa do 35 roku życia,  
d) osoby starsze i niepełnosprawne, 
e) pozostali mieszkańcy mało zaangażowani w życie społeczności 

0 - 6 pkt. 
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lokalnej. 
f) mieszkańcy pochodzący z grup defaworyzowanych: 
- bezrobotne w wieku 18-34, 
- długotrwale bezrobotne, 
- bezrobotne płci żeńskiej, 
- bezrobotne bez wykształcenia średniego, 
- bezrobotne bez doświadczenia zawodowego, 
- niepełnosprawne, 
- korzystające z pomocy społecznej. 

6. Zróżnicowane źródła finansowania zadania. 0 - 2 pkt. 

    
3. W przypadku tej samej liczby punktów o przyznaniu nagrody zadecyduje wcześniejszy 

termin złożenia wniosku.  
 

§2 
1. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

www.bursztynowypasaz.pl do 31 lipca 2017 r.  
2. Wyróżnieni zostaną powiadomieni również listownie.  

 
VIII. NAGRODY 

 
1. Organizator konkursu przewidział nagrody rzeczowe w wysokości 1 500,00 PLN brutto 

(pomniejszone o naliczony podatek) za wyróżniony projekt.  
2. Nagrody będą przekazane w formie bonów. Zasady realizacji bonów opisane są w 

załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu „Zasady realizacji bonów”. 
3. W konkursie wyróżnionych zostanie (nagrody otrzyma) dziewięć projektów,  

w gminie Wejherowo -5, w gminie Gniewino – 4.  
4. Nagradzany jest projekt. W przypadku występowania partnerstwa 2 sołectw przy 

realizacji jednego wydarzenia – przyznana jest 1 nagroda, którą po połowie dzielą się 
partnerzy. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród lub przesunięcia nagród 
pomiędzy gminami, w przypadku gdy zgłoszenia z jednej gminy będą dużo słabsze w 
stosunku do innych, albo nie będzie ich wcale. 

 
 
 
 
 
 
 

                        

http://www.bursztynowypasaz.pl/
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§1 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania 
przyczyny. 
 

§2 
Nadesłanie formularza zgłoszeniowego będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu 
jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych oraz wizerunku do celów informacyjnych w ramach działań informacyjno – 
promocyjnych Stowarzyszenia.  
 

§3 
Osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu w imieniu Organizatora jest Pani Justyna 
Wiszniewska. W sprawę pytań i niejasności dot. Konkursu można się kontaktować 
telefonicznie pod nr tel.  58 738 90 15, drogą elektroniczną na adres 
biuro@bursztynowypasaz.pl lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, w godz. pracy biura 
LGD. 
                                                          

§4 
Operacja wpsółfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
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