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HARMONOGRAM KONKURSU
na „Najaktywniejsze sołectwo 

w Dolinie Baryczy 2012”

1. Ogłoszenie konkursu – „Partnerstwo dla Doliny 
Baryczy” – do 31 stycznia 2012

2.  Zgłoszenie do konkursu przez Radę Sołecką  
– do 29 lutego 2012

3.  Szkolenie dla przedstawicieli zgłoszonych sołectw 
ze sposobów prowadzenia dokumentacji  
konkursowej i obsługi serwisu internetowego  
www.aktywni.barycz.pl – marzec 2012

4.  Monitoring aktywności w serwisie  
www.aktywni.barycz.pl przez komisję konkursową  
– marzec–listopad 2012 

5.  Złożenie sprawozdania przez Radę Sołecką za 
okres od 1 stycznia do 30 listopada 2012  
– do 7 grudnia 2012 

6.  Wizyty komisji w najaktywniejszych sołectwach  
– grudzień 2012 

7.  Rozstrzygnięcie konkursu – do 31 grudnia 2012
8.  Uroczysta Gala Podsumowująca III edycję – 2013 
9.  Ogłoszenie IV edycji Konkursu – do 31 stycznia 2013. 

Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza III konkurs na 

„Najaktywniejsze sołectwo 
w Dolinie Baryczy” 

Sołtysi, rady sołeckie, liderzy wiejscy,  
mieszkańcy Doliny Baryczy!

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w konkursie, pochwalenia się swoją 

działalnością na rzecz wsi  
i społeczności wiejskiej oraz 

zmierzenia się  
z najaktywniejszymi! 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 
w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywi-
zacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 

wydawca: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
projekt graficzny: kontakt@bart-studio.com.pl



Kryteria oceny: 
1.  Aktywność w serwisie www.aktywni.barycz.pl

• systematyczność umieszczania informacji (na bieżąco) 
• jakość zamieszczanych informacji, poprawność językowa, 

w tym stylistyczna, ortograficzna
• różnorodność tematyczna i dokumentacyjna tj. zdjęcia, filmy, 

prezentacje z życia sołectwa (sprawy codzienne, wspólne dzia-
łania, inicjatywy, wydarzenia w sołectwie)

2. Estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu 
wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego
•  zadbane tereny i obiekty prywatne (estetyka budynków, este-

tyka otoczenia budynków, zadbane podwórza, stan techniczny 
budynków)

• elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej, tereny zielone, mała 
architektura nawiązujące do tradycyjnego krajobrazu kulturo-
wego i przyrodniczego Doliny Baryczy 

• urządzone „centrum wsi” – miejsce życia społecznego wsi, z funk-
cją plenerowych spotkań integracyjnych dla mieszkańców

3. Aktywność i partnerskie działanie wsi
•  aktywnie działające i współpracujące na rzecz wspólnych ce-

lów organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne
•  imprezy publiczne o charakterze integracyjnym i promocyj-

nym zorganizowane przez mieszkańców sołectwa: skierowa-
ne do mieszkańców, o zasięgu lokalnym, o zasięgu regional-
nym i szerszym

•  partnerstwo z innymi podmiotami na obszarze Doliny Bary-
czy, w tym z usługodawcami i producentami w ramach syste-
mu promocji „Dolina Baryczy Poleca”

•  kultywowanie tradycji i obyczajów: np. istnienie chóru, ze-
społu tanecznego, folkloru, wytwarzanie produktu lokalnego 
utożsamianego z wsią (produkt kulinarny, rolny, rękodzieło, 
itp); zachowanie tożsamości wsi

•  wspólne przedsięwzięcia łączące pokolenia (głównie mło-
dzież i seniorów)

4. Realizacja projektów 
• ilość i zakres działań finansowanych ze środków własnych, sa-

modzielnie wypracowanych lub pozyskanych od sponsorów
• ilość i zakres zrealizowanych projektów z udziałem środków 

zewnętrznych, pozyskanych przez sołectwo (inne niż fundusz 
sołecki, np. gmina, powiat, FWW, FIO, Fundacja Batorego itp. 

Warunki udziału w konkursie
• W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, znajdujące się na 

obszarze działania LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłą-
czeniem laureata pierwszego miejsca każdej edycji konkursu.

• Zgłoszenia sołectwa dokonuje Rada Sołecka. Złożenie podpisa-
nego zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulami-
nu konkursu.

• Zgłoszenie złożone na nieprawidłowym formularzu, nie podpisa-
ne przez osoby uprawnione do reprezentowania sołectwa lub po 
terminie nie będzie brane pod uwagę. 

• Sołectwo uczestniczące w konkursie jest zobowiązane do syste-
matycznego umieszczania informacji o wydarzeniach w sołe-
ctwie w ramach otrzymanej i samodzielnie administrowanej pod-
strony w serwisie www.aktywni.barycz.pl, zgodnie z otrzymanymi 
wytycznymi.

• Po zamknięciu konkursu (30.11.2012) Rada Sołecka przesyła spra-
wozdanie z działalności w okresie od 1.01 do 30.11.2012 drogą 
e-mailową i pocztą tradycyjną do biura Organizatora najpóźniej 
do 7.12.2012.

• Od decyzji komisji nie ma odwołania.
• Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostęp-

niania informacji, które są przedmiotem konkursu, w celu jego 
realizacji i promocji.

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi 
Doliny Baryczy (gminy: Cieszków, Krośnice, Milicz, Od-
olanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród) 
do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju włas-
nych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie 
wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowanie 
tradycji i obyczajów lokalnych, zwiększania integracji 
mieszkańców oraz dbanie o ład przestrzenny.

Dodatkowe punkty przyznawane będą za realizację projek-
tów w ramach środków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Do-
liny Baryczy”:

1)  Działaj Lokalnie, inne konkursy
2)  Małe Projekty w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Do-

liny Baryczy na lata 2007–2013
•  współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców 

w realizowanych projektach, informowanie społeczności lokal-
nej, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów

5.  Oferta tematyczna wsi 
• oferta skierowana do mieszkańców (edukacyjna, rekreacyjna, 

rozrywkowa itp.)
• „Pomysł na wieś – wieś z pomysłem” – specjalizacja wsi lub pro-

jekty wsi tematycznej 
• ilość podmiotów zaangażowanych w rozwijanie specjalizacji 

wsi lub projekty wsi tematycznej
• zasięg oferty specjalizacji wsi lub wsi tematycznej

6.  Planowe i zaplanowane działanie 
• innowacyjność pomysłów
• sposób wykorzystania funduszu sołeckiego
• umiejętność planowania rozwoju sołectwa, posiadanie i wdra-

żanie dokumentu strategicznego (np. Sołecka Strategia Rozwo-
ju, Plan Odnowy Miejscowości), wola posiadania takiego doku-
mentu i zaangażowanie społeczności w jego stworzenie 

7.  Promocja sołectwa i działań 
• poprawnie, ciekawie, czytelnie, napisane sprawozdanie, boga-

ta dokumentacja zdjęciowa
• spotkanie z komisją – ilość zaangażowanych mieszkańców, 

swoboda prezentacji, atmosfera, pojęcie o omawianych zagad-
nieniach i sposób przekazywania informacji itp. 

8.  Aktywne wykorzystanie oferty „Partnerstwa dla Doliny Baryczy” 
• udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, wyjazdach in-

tegrujących, podnoszących kwalifikacje
• prezentacja oferty/dorobku wsi w imprezach organizowanych 

przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, tj. Dni Karpia, Jarmark 
Świąteczny itp.

Nagrody: 
• Komisja wybierze laureatów miejsc I–III oraz wskaże wyróżnienia. 

Komisja może przyznać miejsca równoległe lub nie przyznać ich 
wcale.

• Laureat I miejsca otrzyma tytuł „Najaktywniejsze sołectwo Doliny 
Baryczy 2012” oraz nagrodę rzeczową o wartości do 5000 zł.

• Laureat II miejsca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 3000 zł.
• Laureat III miejsca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 2000 zł.
• Komisja może przyznać nagrody dodatkowe lub wyróżnienia dla 

sołectw lub osób redagujących serwis.
• Organizator konkursu może sprecyzować cel i sposób wykorzy-

stania środków.
• W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów dopusz-

cza się przyznanie dodatkowych nagród.


