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Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Prezesa nr 

09/LGD.2014 z dnia 

15.01.2014 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 Krokowej przy ulicy Wejherowskiej 3, numer KRS 0000258825, funkcjonujące jako 

LGD. 

 

§3. 

Konkurs pt. „Aktywne Sołectwo” realizowany będzie w okresie od 1 lutego 2014 r. do 14 

marca 2014 r.   

 

 

II . CEL KONKURSU 

 

     §4 

  Celem przedsięwzięcia jest: 

- Wyróżnienie aktywnych sołectw z obszaru objętego LSR,  

- Wsparcie ciekawych inicjatyw, 

- Aktywizacja społeczności  lokalnej, 
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  III. UCZESTNICY KONKURSU  

           §5 

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie sołectwa z gmin: Krokowa, Choczewo, 

Gniewino, Wicko i Nowa Wieś Lęborska. 

 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

§6 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie bądź dostarczenie podpisanego 

formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu do 

dnia 28  lutego 2014 r. na jeden z  poniższych adresów: 

- e-mail:  biuro@bursztynowypasaz.pl  
- listownie bądź osobiście na adres:  

Stowarzyszanie „Bursztynowy Pasaż” 
ul. Wejherowska 3 
84-110 Krokowa, 

2. Formularz należy wypełnić odręcznie (czytelnie-drukowanymi literami) lub przy użyciu 

edytora tekstowego. 

3. Każde sołectwo może złożyć jeden formularz. 

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

wersję podpisanego formularza. 

5. Formularz musi być zaakceptowany i podpisany przez Sołtysa. 

 

 

V . KOMISJA KONKURSOWA  

§7 

Komisja Konkursowa zostaje powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Bursztynowy 

Pasaż”. 

 

 

mailto:biuro@bursztynowypasaz.pl
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§8 

1. Komisja składa się z 6 osób: 

 Trzech członków Zarządu 

 Członka Rady ds. PROW 

 Przedstawiciela biura 

 

2. Komisja wyłoni spośród swoich członków  przewodniczącego. 

 

§9 

W przypadku gdy ocenie podlega wniosek złożony przez sołectwo zamieszkiwane 

przez członka komisji, wyłącza się on z jego oceny.  

 

§10 

Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny. 

 

 

VII . REGUŁY PROWADZENIA KONKURSU 

§11 

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 28 lutego 2014 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 możliwość zakupu produktu / usługi przez 

Stowarzyszenie zgodnie z zasadami działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach PROW na lata 

2007-2013, weryfikuje racjonalność kosztów i może poprosić o uzupełnienie/ 

doprecyzowanie zgłoszenia przed oceną komisji konkursowej. 
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2. Etap II – ocena przez Komisje Konkursową wg. następujących kryteriów:  

 

Lp. Kryterium Zakres punktacji 

(od- do) 

1. 
zaangażowanie mieszkańców w realizację planowanego 

przedsięwzięcia 
0 - 5 pkt. 

2. 
doświadczenie i dotychczasowy dorobek w organizacji 

przedsięwzięć sołeckich (dokumentacja zdjęciowa) 
0 - 5 pkt. 

3. 

współpraca w realizacji sołeckich przedsięwzięć z innymi 

podmiotami (inne sołectwa, stowarzyszenia, parafie, 

przedsiębiorcy) 

0 – 2 pkt. 

4. 
zaangażowanie mieszkańców w życie sołectwa 

(uczestnictwo w imprezach, pomoc w ich organizacji) 
0 – 2 pkt. 

5. 
wpływ realizowanego przedsięwzięcia na integrację 

społeczną 
0 – 4 pkt. 

6. 
planowane przedsięwzięcie skierowane jest do różnych 

grup wiekowych lub/ i społecznych 
0 - 2 pkt. 

    

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

wcześniejszy termin złożenia wniosku.  

 

§12 

1. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

www.bursztynowypasaz.pl do 14 marca 2014 r.  

2. Wyróżnieni zostaną powiadomieniu również listownie.  

 

 

VIII . NAGRODY 

§13 

1. Organizator konkursu przewidział nagrody w postaci sfinansowania przedsięwzięć 

realizowanych przez sołectwa w wysokości do 1 000,00 PLN. 

2. Organizator opłaci fakturę za zakup lub usługę, którą chce zrealizować sołectwo. 

http://www.bursztynowypasaz.pl/
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3. Sołectwo przy wyborze wykonawcy usługi lub dokonania zakupu,  przeprowadzi 

rozeznanie rynku i wybierze ofertę z zachowaniem zasady konkurencyjności.  

4. Przykładowe  przedsięwzięcia możliwe do sfinansowania: 

- zakup sprzętu (gry, zastawa stołowa, sprzęt RTV, AGD) do świetlicy wiejskiej,  

- wynajem usługi: teatru, kapeli, mikołaja, clowna, urządzeń dmuchanych i 

rekreacyjnych na  imprezy organizowane przez sołectwo, 

- zakup artykułów spożywczych, nagród na imprezę realizowaną przez sołectwo 

5. W każdej z gmin wyróżnione zostaną (nagrody otrzymają) dwa sołectwa, w 

gminie Nowa Wieś Lęborska 3 sołectwa.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość niedofinansowania przedsięwzięcia 

nagrodzonego sołectwa, jeśli koszty zadania finansowanego przez Stowarzyszenie 

ostatecznie przekroczyły by 1 000,00 zł.  

7. 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. 

 

                        

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§14 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez 

podawania przyczyny. 

 

§15 

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.  

                                                          

§16 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
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Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

 

I. Dane sołectwa. 

sołectwo ..............................................................................................................................  

gmina ...................................................................................................................................  

adres do korespondencji .....................................................................................................  

 ............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................  

telefon .................................................................................................................................  

e-mail ...................................................................................................................................  

imię i nazwisko osoby do kontaktu .....................................................................................  

przybliżona ilość mieszkańców sołectwa ............................................................................  

czy w sołectwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej (np.: przedszkole, szkoła, 

świetlica, OSP, biblioteka): 

 NIE 

 TAK – jeżeli tak, to proszę wymienić: 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

II. Opis sołectwa – charakterystyka. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

III. Opis przedsięwzięć realizowanych przez sołectwo, zaangażowania w organizację i 

udziału mieszkańców/ zaangażowanie innych podmiotów przy ich realizacji.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV.  Opis planowanego przedsięwzięcia ze wskazaniem zadania, które miało by zostać 

sfinansowane jako nagroda w konkursie z wyszczególnieniem kosztów. Przy zadaniu 

które będzie sfinansowane przez ogranizatora konkursu proszę podać szczegółowy 

kosztorys z parametrami wg. poniższej tabeli” 

Opis całego 
przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
terminu i miejsca 
realizacji  
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Opis kosztów do poniesienia przez organizatora konkursu 

Nazwa zadania ilość Jednostk
a miary 
(sztuka, 
usługa, 
komplet 
itp.) 

Cena 
jednost
kowa 

Cena 
ogółem 

Opis zadania z parametrami (w 
przypadku sprzętu: moc, wydajność 
itp. w przypadku usługi polegającej 
na występie zespołu: czas występu 
itp.) 

 
 

     

 
 

     

 

V. Znaczenie planowanej inicjatywy dla społeczności lokalnej 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VI. Osoby i podmioty realizujące przedsięwzięcie oraz partnerzy 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VII. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

         ………………….. 

         (Podpis sołtysa) 


