
 

załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu  

„Aktywne sołectwo” 

 

I. Aktywne sołectwo – inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty realizowane rzecz sołectwa 

 

Aktywność i partnerskie działanie sołectwa. Wymień organizacje pozarządowe oraz grupy 

nieformalne działające w sołectwie, opisz krótko ich działalność i aktywność. Opisz współdziałanie 

organizacji i grup nieformalnych oraz zaangażowanie mieszkańców przy realizacji działań / 

projektów realizowanych na obszarze sołectwa. Opisz w jaki sposób informowana jest społeczność 

lokalna o podejmowanych działaniach oraz czy i jak promowane są działania. Opisz ewentualne 

partnerstwo z innymi podmiotami na obszarze LGD „Kraina Dinozaurów”, w tym z usługodawcami                        

i producentami. Opisz czy w ramach realizowanych działań / projektów zwiększyła się aktywność 

mieszkańców zaangażowanych w ich realizację lub deklarujących swoje zaangażowanie w nowe 

działania. Opisz planowany dalszy rozwój miejscowości/organizacji/sołectwa (max. 1 strona)                

0-10 pkt.. 

 

Realizacja działań / projektów podejmowanych na rzecz rozwoju miejscowości i społeczności 

lokalnej. Podaj ilość i zakres realizowanych działań / projektów z udziałem środków zewnętrznych 

(np. fundusz sołecki, gminny program odnowy wsi, środki własne). Podaj ilość i zakres 

realizowanych działań / projektów z udziałem środków własnych, samodzielnie wypracowanych lub 

pozyskanych od sponsorów. Opisz krótko czego dotyczyły.                                                                        

1-3 działania/projekty - 5 pkt, powyżej 3 działań/projektów- 10 pkt.. 

 

Wpływ zrealizowanych projektów na poprawę wizerunku miejscowości i jakość życia 

mieszkańców. Opisz jaki wpływ miały zrealizowane projekty na poprawę wizerunku miejscowości         

i jakości życia mieszkańców (wg pkt.2 Kryteriów oceny). Odnieś się również do działalności 

wpływającej na zachowanie tożsamości wsi, kultywowanie tradycji, obyczajów itp. Opisz, czy 

zwiększyła się aktywność mieszkańców w związku z realizowanymi projektami. Podaj przykłady 

współpracy z innymi podmiotami, w tym usługodawcami i producentami z terenu LGD przy 

realizacji projektów.                                                                                                                                      

0-10 pkt. 

 

Aktywność i uczestnictwo w działaniach LGD „Kraina Dinozaurów”. Opisz w jakich działaniach                         

i przedsięwzięciach organizowanych przez LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ uczestniczyła organizacja 

(wyjazdy studyjno-szkoleniowe, wymiana doświadczeń, szkolenia, spotkania informacyjno-

konsultacyjne, konsultacje w biurze LGD itp.) ((max. 1 strona)                                                                                               

0-5 pkt.. 

 

 

Uwaga: Do opisu działań należy dołączyć dokumentację fotograficzną w postaci min. 5 zdjęć 

na nośniku CD. Tekst zaznaczony kursywą stanowi jedynie podpowiedź prawidłowego 

wypełnienia opisu działań i może być uzupełniony o własne wątki i spostrzeżenia. 

 


