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Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy

załącznik nr 3

do Regulaminu Konkursu na

„Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy”

Lp. Kategoria  oceny

1 Estetyka i dba o  o zachowanie  i kszta towanie  krajobrazuł ść ł

wiejskiego oraz  adu przestrzennego i architektonicznegoł

1.1 Zadbane tereny i obiekty publiczne (w tym stan techniczny i estetyka budynków)

1.2 Zadbane posesje prywatne (w tym stan techniczny i estetyka budynków)

1.3 Elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej, tereny zielone, mała architektura

1.4 Urządzone „centrum wsi” z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych

1.5 Dbałość  o  zharmonizowanie  z  otoczeniem,  zachowanie  tradycyjnych  form  w  architekturze  i 
krajobrazie

2 Aktywność i partnerskie działanie wsi

2.1 Aktywnie działające organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne

2.2 Imprezy publiczne o charakterze integracyjnym i promocyjnym zorganizowane przez mieszkańców 
sołectwa:

- o zasięgu lokalnym 

- o zasięgu regionalnym 

2.3 Partnerstwo z innymi podmiotami na obszarze Doliny Baryczy, w tym z usługodawcami i 
producentami w ramach systemu promocji „Dolina Baryczy Poleca”

2.4 Kultywowanie tradycji i obyczajów (istnienie chóru, zespołu tanecznego, folkloru, wytwarzanie 
produktu lokalnego utożsamianego z wsią (produkt kulinarny, rolny, rękodzieło, itp); zachowanie 
tożsamości wsi.

3 Realizacja projektów z udziałem środków zewnętrznych

3.1 Ilość zrealizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych

Na terenie sołectwa realizowane są projekty w ramach środków przyznanych na wdrażanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007 – 2013 

3.2 Współdziałanie  lokalnych  stowarzyszeń  i  grup  mieszkańców  w  realizowanych  projektach, 
informowanie społeczności lokalnej, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów

Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie  realizowane przez 
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach działania  „Funkcjonowanie  LGD, nabywanie  umiejętności  i  aktywizacja  PROW 2007-2013”, 
dofinansowanego  z  krajowych  środków  publicznych  i  środków  pochodzących  z  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.
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4 Specjalizacja wsi

4.1 Projekty wsi tematycznej lub zaawansowana specjalizacja wsi 

4.2 Ilość podmiotów zaangażowanych w projekty wsi tematycznej lub w rozwijanie specjalizacji wsi

4.3 Zasięg oferty wsi tematycznej lub specjalizacji wsi

5 Inne

5.1 Innowacyjność pomysłów i stopień wykorzystania funduszu sołeckiego

5.2 Umiejętność planowania rozwoju sołectwa, posiadanie dokumentu strategicznego

6 Umiej tno  zaprezentowania  dorobku  wsi  podczas wizytacji  Komisji  konkursowej  ię ść  
jako  przed o onych materia ów (Opis dzia a , dokumentacja  fotograficzna)ść ł ż ł ł ń

Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie  realizowane przez 
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach działania  „Funkcjonowanie  LGD, nabywanie  umiejętności  i  aktywizacja  PROW 2007-2013”, 
dofinansowanego  z  krajowych  środków  publicznych  i  środków  pochodzących  z  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.
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