
Zapraszamy do promowania swojej wsi, pokazania aktywności, 
pochwalenia się pomysłami i działalnością na rzecz wsi 

i społeczności wiejskiej oraz do rywalizacji o miejsce na podium! 

Sołtysi, liderzy wiejscy,
aktywni mieszkańcy Doliny Baryczy!

Zaproszenie do udziału w V edycji KONKURSU na 
„Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”

HARMONOGRAM KONKURSU 
„Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy 2014”:

1. Ogłoszenie konkursu – Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”  
– do 31 stycznia 2013

2. W konkursie może wziąć udział każde aktywne sołectwo położone na obszarze działania  
Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” (obszar gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz,  
Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród), z wyłączeniem laureata pierwszego miejsca każdej edycji konkursu.

3. Zgłoszenia dokonuje rada sołecka, jest ono jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu. Zgłoszenie dostępne jest na  
stronach www.nasza.barycz.pl oraz www.aktywni.barycz.pl należy wysłać je do 28 lutego 2014  
e-mailem: partnerstwo@nasza.barycz.pl oraz przesłać podpisaną wersję papierową do biura organizatora. 

4. Szkolenie dla przedstawicieli zgłoszonych sołectw ze sposobów prowadzenia dokumentacji konkursowej i obsługi  
serwisu internetowego www.aktywni.barycz.pl – marzec 2014

5. Monitoring aktywności w serwisie www.aktywni.barycz.pl przez Komisję – marzec-listopad 2014
6. Złożenie sprawozdania przez Radę Sołecką za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2014 – do 5 grudnia 2014
7. Wizyty Komisji w najaktywniejszych sołectwach – grudzień 2014
8. Rozstrzygnięcie konkursu – do 31 grudnia 2014
9. Uroczysta Gala Podsumowująca V edycję  

                       – do końca I półrocza 2015

Informacji o KONKURSIE oraz innych formach wsparcia aktywności na obszarach wiejskich udziela:
biuro Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”, pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
tel.: + 48 71/383 04 32, czynne pon.-pt. w godz. 8.00-16.00 
www.aktywni.barycz.pl, www.nasza.barycz.pl | partnerstwo@nasza.barycz.pl

               wydawca: Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
           WYDANIE V
       projekt graficzny: Fju Fju STUDIO kreacji reklamy i wizerunku   Iwona Wiśniowska | iffka@fjufju.com

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 aktywizacja, 

współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

PRZEKAŻ            na wsparcie aktywności 
lokalnej w Dolinie Baryczy!   KRS: 0000319202

Organizator KONKURSU – Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” 



CELEM KONKURSU jest aktywizacja mieszkańców wsi Doliny Baryczy do podejmowania 
i promowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez 
tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych, 
zwiększanie integracji mieszkańców oraz dbanie o zachowanie tradycyjnej architektury regionu.

Do tej pory współpracowały z nami:
2010 r. – 15 sołectw   |   2011 r. – 22 sołectwa   |   2012 r. – 23 sołectwa   |   2013 r. – 21 sołectw

OFERTA dla sołectw biorących udział w KONKURSIE: 
możliwość redagowania własnej strony w serwisie www.aktywni.barycz.pl
-  liczne spotkania integracyjne 
-  wyjazdy studyjne 
-  warsztaty rękodzielnicze
-  tworzenie oferty wsi tematycznej, opracowanie strategii rozwoju

-  Questing – odkrywanie swojej wsi 
-  udział w jarmarkach rękodzieła i produktów lokalnych m.in. w ramach Dni Karpia,  

Jarmarku „Dolina Baryczy – Świąteczna Kraina”
-  pomoc w zakładaniu stowarzyszeń 
-  wymiana doświadczeń i współpraca między uczestnikami konkursu

NOWOŚĆ 2014! – „Akademia Lidera” – możliwość zrealizowania wspólnie z innymi sołectwami pomysłu 
współpracy na rzecz rozwoju oferty wsi, integracji lokalnej, aktywności mieszkańców. 

NAGRODY: 
• Komisja wybierze laureatów miejsc I-III oraz wskaże wyróżnienia.  
• Laureat I miejsca otrzyma tytuł „Najaktywniejsze Sołectwo Doliny Baryczy w roku 2014”. 
• Pula nagród w edycji 2014 wynosi 15000 zł.  

Za I miejsce przysługuje nagroda rzeczowa o wartości 5000 zł,  
II – 3000 zł i III – 2000 zł. Pozostałe środki mogą być przeznaczone na wyróżnienia. 

• Organizator konkursu może sprecyzować cel i sposób wykorzystania środków.
• W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów dopuszcza się przyznanie dodatkowych nagród.

KRYTERIA oceny: 
-  Redagowanie podstrony w serwisie www.aktywni.barycz.pl
-  Estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego
-  Aktywność i partnerskie działanie wsi
-  Realizacja projektów 
-  Oferta tematyczna wsi 
-  Planowe i zaplanowane działanie 
-  Promocja sołectwa i działań 
-  Aktywne wykorzystanie oferty Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” 

WIĘCEJ informacji w regulaminie KONKURSU dostępnym na stronach:  
www.nasza.barycz.pl  |  www.aktywni.barycz.pl


