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R E G U L A M I N 

V edycji konkursu na „Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy” 

obszar gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Przygodzice, Odolanów, Sośnie, Twardogóra, Żmigród  

I. Cel konkursu  

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców oraz promocja aktywnych wsi Doliny Baryczy. Poprzez  

aktywizację rozumie się:  

 organizację czasu wolnego dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi,  

 tworzenie i dbanie o wspólne miejsca wypoczynku i rekreacji,  

 budowanie oferty tematycznej wsi również w celach komercyjnych),  

 kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych,  

 wspólne dbanie o ład przestrzenny, zachowanie krajobrazu architektonicznego i przyrodniczego.  

 tworzenie organizacji i nabywanie umiejętności w pozyskiwaniu środków na rzecz sołectwa.  

II. Organizacja konkursu  

1. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, zwanym 

dalej Organizatorem.  

2. Ogłoszenie konkursu polega na:  

 umieszczeniu ogłoszenia wraz z załącznikami regulamin, kryteria oceny, harmonogram, formularz  

zgłoszeniowy, formularz sprawozdania końcowego) w serwisach www.nasza.barycz.pl oraz  

www.aktywni.barycz.pl,  

 przesłanie ogłoszenia wraz z załącznikami do gmin wchodzących w skład LGD „Partnerstwo dla 

Doliny Baryczy” w celu umieszczenia w serwisach internetowych.  

3. Termin ogłoszenia III edycji Konkursu – nie później niż 31 stycznia 2014. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany podanego terminu, jeśli zajdzie taka konieczność.  

III. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. W konkursie może wziąć udział każda miejscowość o statusie sołectwa z terenu działania LGD 

„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyjątkiem laureata pierwszego miejsca każdej edycji.  

2. Zgłoszenia sołectwa do konkursu dokonuje Rada Sołecka poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego.  

Zgłoszenie polega na:  

* złożeniu wersji elektronicznej poprzez wysłanie w terminie wypełnionego zgłoszenia na aktualnym  

formularzu wraz z załącznikiem plan pracy na 2014 rok) na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl 

wersja WORD bez odręcznych podpisów lub zeskanowany dokument JPG/PDF) oraz złożeniu wersji 

papierowej, identycznej z wersją elektroniczną, z odręcznymi podpisami członków Rady Sołeckiej, w 

terminie, w siedzibie Organizatora;  

wersję papierową można składać osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną.  

* Okres składania zgłoszeń trwa: 1 – 28 lutego 2014. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

podanego terminu, jeśli zajdzie taka konieczność.  

O złożeniu zgłoszenia w terminie decyduje:  

w przypadku wersji elektronicznej - wysłanie zgłoszenia e – mailem najpóźniej w dniu 28 lutego 2014.  

w przypadku wersji papierowej - złożenie zgłoszenia osobiście w biurze Organizatora najpóźniej w 

dniu 28 lutego 2014 do godz. 16.00 lub wysłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną najpóźniej w dniu 28 

lutego 2014 decyduje data stempla pocztowego).  

3. Zgłoszone do konkursu sołectwo jest zobowiązane uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych oraz  
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prowadzić podstronę sołectwa w serwisie www.aktywni.barycz.pl: zamieścić obszerny opis sołectwa 

lub go  

uzupełnić/zaktualizować dotyczy sołectw, które uczestniczyły w poprzednich edycjach) i na bieżąco 

umieszczać  informacje o życiu sołectwa wydarzeniach, ofercie, ciekawych mieszkańcach itp.) Każde 

sołectwo otrzyma dostęp do samodzielnego administrowania podstrony, zgodnie z wytycznymi 

otrzymanymi na specjalnym szkoleniu.  Informacje w serwisie powinny być zamieszczane zgodnie z 

wytycznymi konkursowymi, tj. systematycznie, być różnorodne, estetyczne, wykorzystujące 

możliwości jakie daje serwis np. zamieszczanie zdjęć, filmów, prezentacji, linkowanie do innych 

serwisów itp.), poprawne ortograficznie i stylistycznie. Aktywność w serwisie jest brana przede 

wszystkim pod uwagę przez członków Komisji, typującej najaktywniejsze sołectwa  

do II etapu oceny tzw. półfinału), nie jest jednak jedynym kryterium oceny.  

4. Konkurs trwa do 30 listopada 2014. Po upływie tej daty Rada Sołecka jest zobowiązana przygotować 

rzeczowe sprawozdanie końcowe z działalności sołectwa za okres sprawozdawczy, tj. od 1 stycznia do 

30 listopada 2014. Formularz sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.  

5. Rada Sołecka jest zobowiązana przekazać sprawozdanie końcowe Organizatorowi w terminie od 1 

do 8 grudnia 2014, w wersji elektronicznej e-mailem w pliku WORD na adres: 

partnerstwo@nasza.barycz.pl) oraz w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej – decyduje data stempla pocztowego). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

podanego terminu, jeśli zajdzie taka konieczność.  

IV. Terminarz konkursu  

1. Ogłoszenie konkursu - „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - do 31 stycznia 2014  

2. Zgłoszenie do konkursu przez Radę Sołecką - do 28 lutego 2014  

3. Szkolenie dla przedstawicieli zgłoszonych sołectw ze sposobów prowadzenia dokumentacji 

konkursowej i obsługi serwisu internetowego www.aktywni.barycz.pl - marzec 2014  

4. Monitoring aktywności w serwisie www.aktywni.barycz.pl przez Komisję - marzec – listopad 2014  

5. Złożenie sprawozdania przez Radę Sołecką za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2014 - do 8 

grudnia 2014  

6. Wizyty Komisji w najaktywniejszych sołectwach - grudzień 2014  

7. Rozstrzygnięcie konkursu - do 31 grudnia 2014  

8. Uroczysta Gala Podsumowująca IV edycję – do końca I półrocza 2015  

9. Ogłoszenie IV edycji konkursu - do 31 stycznia 2015  

Terminarz konkursu określa harmonogram konkursu stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.  

V. Regulamin, komisja konkursowa i kryteria oceny  

1. Regulamin, harmonogram, wysokość i rodzaj nagród zatwierdza Organizator stosowną uchwałą;  

2. Komisję powołuje Organizator stosowną uchwałą.  

3.Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego/Przewodniczącą 

oraz Sekretarza.  

4. Komisja ustala harmonogram prac, w tym terminy posiedzeń, grafik wizji terenowych.  

5. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych do konkursu sołectw w dwóch etapach:  

 I etap: monitoring aktywności sołectw w serwisie www.aktywni.barycz.pl systematyczność i jakość,  

rzetelność podawanych informacji, kompletność zamieszczonych na stronie informacji o sołectwie,  

jego atrakcjach, ofercie w okresie od uruchomienia podstrony w marcu 2014 do dnia zakończenia  

konkursu, tj. 30 listopada 2014, przy czym sołectwa zgłoszone do konkursu mogą dokumentować  
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działalność datowaną już na styczeń 2014); Ok. 10 sołectw o najwyższej ilości punktów w tym etapie 

przechodzi II etapu oceny półfinał). Przy czym do oceny w II etapie mogą się ostatecznie 

zakwalifikować wyłącznie te sołectwa, które zarówno złożą w terminie sprawozdanie końcowe jak i 

uzyskają wymaganą ilość punktów w ocenie aktywności w serwisie. Komisja konkursowa zastrzega 

sobie prawo do wskazania innej niż 10 liczby sołectw, które przechodzą do II etapu, jeśli zajdzie 

uzasadniona konieczność. Ostateczna informacja zostanie podana przez Komisję przed zakończeniem 

prac nad oceną aktywności w serwisie.  

 II etap: ocena merytoryczna na podstawie złożonego sprawozdania oraz odbytej przez Komisję  

wizyty w sołectwie, zgodnie z kryteriami konkursowymi, stanowiącymi załącznik nr 3 do regulaminu  

konkursu.  

6. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizji terenowej w celu wyłonienia  

ostatecznych laureatów.  

7. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do oceny podpisuje deklarację bezstronności.  

8. Maksymalna ilość punktów, którą może otrzymać sołectwo wynosi 140 pkt. Stanowią one sumę 

maksymalnej ilość punktów za ocenę w I i II etapie max. 30 pkt w I etapie i max. 110 w II etapie). 

Kryteria oceny oraz punkty możliwe do przyznania w ramach poszczególnych kryteriów są jawne.  

9. Ocena końcowa sołectwa jest średnią ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji i 

jest jawna. Punktacja przyznana przez poszczególnych członków Komisji, wypełnione karty oceny, 

protokoły z obrad Komisji są tajne  

10. Decyzje Komisji konkursowej wymagają uzasadnienia i podpisu wszystkich jej członków. 

Uzasadnienia przyznanych ocen są jawne.  

11. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie ma od nich odwołania.  

12. Wyniki konkursu są publikowane w serwisach www.nasza.barycz.pl i www.aktywni.barycz.pl, 

przesyłane do sołectw, gmin należących do LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w celu umieszczenia 

w gminnych serwisach informacyjnych oraz do lokalnej prasy, właściwej dla siedziby Organizatora tj. w 

Miliczu. Sołectwa i gminy spoza powiatu milickiego mogą przekierować ogłoszenie o wynikach do 

prasy lokalnej, działającej na ich terenie.  

VI. Nagrody i wyróżnienia  

1. Komisja wybiera zwycięzców I, II i III miejsca. Komisja może przyznać miejsca równoległe lub nie 

wybrać laureatów poszczególnych miejsc. Komisja może też wyróżnić sołectwa, jeśli uzna fakt ten za 

zasadny oraz może wyróżnić osoby redagujące podstrony sołectw, jeśli uzna, że ktoś na takie 

wyróżnienie zasługuje.  

2. Zwycięskie sołectwo - laureat I miejsca otrzyma tytuł „Najaktywniejsze Sołectwo Doliny Baryczy 

2014”  

3. Rodzaj i wysokość nagród:  

Przewidywane nagrody w III edycji:  

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 5 000,00 zł brutto  

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 3 000, 00 zł brutto  

III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 2 000, 00 zł brutto  

Ponadto przewiduje się nagrody dodatkowe lub wyróżnienia dla sołectw lub osób redagujących 

serwis. Ilość i wysokość nagród na wniosek/propozycję Komisji uchwala Organizator.  

 Organizator może sprecyzować cel i sposób wykorzystania środków.  

 Organizator nie musi rozdysponować całej puli środków przewidzianej na nagrody.  
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 W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów dopuszcza się przyznanie dodatkowych 

nagród dla laureatów konkursu bądź wyróżnionych. Sponsor nagrody może sprecyzować cel i sposób  

wykorzystania środków.  

4. Laureat I miejsca V edycji zorganizuje i będzie gospodarzem uroczystego podsumowania konkursu 

w roku  

2015, tzw. Gali. Wsparcia finansowego w organizacji Gali udziela Organizator. Laureat może zaprosić 

do organizacji Gali innych partnerów, samorząd, organizacje, biznes.  

5. Laureat I miejsca nie może brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.  

6. Przedstawiciel zwycięskiego sołectwa może brać udział w pracach komisji VI edycji.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

2. Organizator konkursu może wezwać do poprawienia zgłoszenia, jeżeli zostało ono złożone na  

nieprawidłowym formularzu, z niewypełnionymi polami, bez wymaganych załączników, nie podpisane 

przez  

osoby uprawnione itp.  

3. Sołectwa, które nie złożą w terminie do 8.12.2014) sprawozdania końcowego, nie będą brały 

udziału w dalszej ocenie.  

4. Od postanowień Komisji nie przysługuje odwołanie.  

5. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie, 

przysługuje Przewodniczącej/ Przewodniczącemu Komisji i musi być zatwierdzone przez Organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania informacji, które są 

przedmiotem konkursu, w celu jego realizacji i promocji.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych w regulaminie terminów, jeśli zajdzie 

uzasadniona  

konieczność.  

VIII. Załączniki do regulaminu  

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy  

Załącznik nr 2 - harmonogram konkursu  

Załącznik nr 3 - kryteria oceny wraz z opisem  

Załącznik nr 4 - formularz sprawozdania końcowego  

  

Organizator konkursu na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” w roku 2014  

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  

 

  


