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HARMONOGRAM KONKURSU
na „Najaktywniejsze sołectwo 

w Dolinie Baryczy 2011”
1. Ogłoszenie konkursu, zaproszenie do udziału
	 Organ: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, do 31 stycznia 2011
2.  Zgłoszenie do konkursu
 Organ: Rada Sołecka, do 28 lutego 2011
3.  Szkolenie dla przedstawicieli zgłoszonych  

sołectw ze sposobów prowadzenia dokumentacji 
konkursowej i obsługi serwisu internetowego 
www.aktywni.barycz.pl

 Organ:	„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, marzec 2011 
4.  Powołanie komisji konkursowej
 Organ:	„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, kwiecień 2011 
5.  Wizyty komisji konkursowej w sołectwach  

(wizyty zaplanowane przez komisję lub  
na zaproszenie sołectw) 

 Organ:	komisja konkursowa, od 1 maja do 30 listopada 2011
6.  Przesłanie sprawozdania (opisu działalności za 

okres od 1 stycznia do 30 listopada 2011) 
 Organ: Rada Sołecka, do 6 grudnia 2011
7.  Wyłonienie zwycięzcy  

– posiedzenie komisji konkursowej
 Organ: komisja konkursowa, do 15 grudnia 2011 
8.  Uroczysta Gala podsumowująca konkurs,  

wręczenie nagród i wyróżnień
 Organ: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, laureat I miejsca, 

styczeń 2012

Wieś nie musi
być nudna! 

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

ogłasza II konkurs na 

„Najaktywniejsze sołectwo 
w Dolinie Baryczy” 

Zaprezentujcie działania podejmowane 
przez aktywnych mieszkańców 

swoich wsi i zmierzcie się z innymi! 

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

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

wydawca: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
redakcja: Marta Kamińska

projekt graficzny: kontakt@bart-studio.com.pl
druk: Kozak Druk S.C. Siedlce 



Kategoria oceny: 
1.  Estetyka	i	dbałość	o	zachowanie	i	kształtowanie	krajobrazu	

wiejskiego	oraz	ładu	przestrzennego	i	architektonicznego
•  zadbane tereny i obiekty publiczne (w tym stan tech-

niczny i estetyka budynków),
• zadbane posesje prywatne (w tym stan techniczny 

i estetyka budynków),
• elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej, tereny zielo-

ne, mała architektura,
• urządzone „centrum wsi”, pełniące funkcję spotkań inte-

gracyjnych,
• dbałość o zharmonizowanie z otoczeniem, zachowanie 

tradycyjnych form w architekturze i krajobrazie.

2. Aktywność	i	partnerskie	działanie	wsi
•  aktywnie działające organizacje pozarządowe lub grupy 

nieformalne,
• imprezy publiczne o charakterze integracyjnym i promo-

cyjnym, zorganizowane przez mieszkańców sołectwa:
– o zasięgu lokalnym’
– o zasięgu regionalnym, 

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

obszarze działania „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”, z wyłącze-
niem laureata pierwszego miejsca każdej edycji konkursu.

• Zgłoszenia sołectwa dokonuje rada sołecka. Podpisanie zgłosze-
nia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu. 

• Zgłoszenie złożone na nieprawidłowym formularzu, bez wyma-
ganych załączników, nie podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania zgłaszającego lub ich pełnomocników, nie bę-
dzie brało udziału w konkursie. 

• Sołectwo jest zobowiązane do umieszczania bieżących informacji 
dot. wydarzeń w sołectwie w serwisie www.aktywni.barycz.pl, w ra-
mach przez siebie administrowanej podstrony, zgodnie z wytycz-
nymi.

• Sołectwo jest zobowiązane do informowania o podejmowanych, 
inicjatywach, projektach, działaniach, w ramach których może za-
prosić przedstawicieli komisji konkursowej w celu zaprezentowa-
nia podejmowanych działań. 

• Po zakończeniu konkursu rada sołecka sporządza pisemny opis 
działań (sprawozdanie) zakończonych i/lub będących w realizacji, 
w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2011, w zakresie opisa-
nym w kategoriach oceny oraz składa osobiście lub pocztą, wy-
pełnione zgłoszenie wraz z załącznikami, w biurze „Partnerstwa 
dla Doliny Baryczy” do 6 grudnia 2011.

• Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
• 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, Odo-
lanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród) do 
podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych 
miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie 
wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowanie 
tradycji i obyczajów lokalnych, zwiększania integracji 
mieszkańców oraz dbanie o ład przestrzenny.

• partnerstwo z innymi podmiotami na obszarze Doliny 
Baryczy, w tym z usługodawcami i producentami w ra-
mach systemu promocji „Dolina Baryczy Poleca”,

• kultywowanie tradycji i obyczajów (istnienie chóru, 
zespołu tanecznego, folkloru, wytwarzanie produktu 
lokalnego, utożsamianego ze wsią (produkt kulinarny, 
rolny, rękodzieło, itp.), zachowanie tożsamości wsi.

3.	 Realizacja	projektów	z	udziałem	środków	zewnętrznych
•  ilość zrealizowanych projektów z udziałem środków 

zewnętrznych (na terenie sołectwa realizowane są pro-
jekty w ramach środków przyznanych na wdrażanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007–2013),

• współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup miesz-
kańców w realizowanych projektach, informowanie 
społeczności lokalnej, zaangażowanie mieszkańców 
w realizację projektów.

4. Specjalizacja	wsi
• projekty wsi tematycznej lub zaawansowana specjaliza-

cja wsi,
• ilość podmiotów zaangażowanych w projekty wsi tema-

tycznej lub w rozwijanie specjalizacji wsi,
• zasięg oferty wsi tematycznej lub specjalizacji wsi.

5.  Inne
• innowacyjność pomysłów i stopień wykorzystania fun-

duszu sołeckiego,
• umiejętność planowania rozwoju sołectwa, posiadanie 

dokumentu strategicznego.

6.  Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas 
wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych 
materiałów (opis działań, dokumentacja fotograficzna).

Nagrody: 
• Komisja konkursowa wybierze laureata I miejsca oraz dwa 

wyróżnienia. 
• Laureat I miejsca otrzyma tytuł „Najaktywniejsze sołectwo 

Doliny Baryczy 2011”. 
• Laureat I miejsca otrzyma wybraną przez siebie nagrodę 

rzeczową o wartości 5000 zł.
• 2 wyróżnione sołectwa otrzymają wybrane przez siebie 

nagrody rzeczowe o równowartości 1000 zł każde. 
• W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów 

dopuszcza się przyznanie dodatkowych nagród dla laure-
ata konkursu bądź wyróżnionych.

• Sponsor nagrody – „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – 
może sprecyzować cel i sposób wykorzystania środków.


