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                        Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” 

                         ogłasza konkurs pt.   „Aktywne sołectwo”  

 
Konkurs zostaje ogłoszony w trzech kategoriach:  

 

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

Aktywne sołectwo - kultura, pielęgnowanie tradycji, ochrona dziedzictwa. 

Aktywne sołectwo -ochrona środowiska, edukacja ekologiczna. 

 

 

Regulamin konkursu 

 

I. Cel konkursu 

  Celem konkursu jest:  

• promocja sołectw obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”, 

• zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, 

• aktywizacja mieszkańców wsi z obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów’’  do podejmowania inicjatyw 

na rzecz rozwoju własnych miejscowości, pobudzenie aktywności i integracja społeczna 

mieszkańców. 

 

II. Organizacja konkursu 

1. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”, zwany 

dalej „Organizatorem”. 

2. Ogłoszenie o konkursie jako zaproszenie wraz z regulaminem i załącznikami zostanie przesłane 

do  sołectw oraz 7 gmin wchodzących w skład LGD „Kraina Dinozaurów” oraz zamieszczone na 

stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział sołectwa, stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, grupy odnowy wsi, itp. z obszaru Krainy Dinozaurów ( Chrząstowice, Dobrodzień, 

Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ). 

2. Zgłoszenia do konkursu można dokonać tylko w jednej z kategorii poprzez złożenie                     

w siedzibie Organizatora pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym  w załączniku    

nr 1 do regulaminu. 

3. Uczestnik (sołtys i rada sołecka, organizacja społeczna,) przystępując do konkursu ma 

obowiązek sporządzenia pisemnego opisu działań całego sołectwa* - sprawozdania wykonanych i 
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realizowanych działań w ramach kryteriów opisanych w załącznikach nr 2, 3 lub 4 do regulaminu 

za okres od stycznia 2016 do dnia, w którym składa dokumentację. 

4. Do sporządzonego opisu działań należy dołączyć dokumentację w postaci min. 5 zdjęć na 

nośniku CD.                                                                                                                                               

5. Uczestnik ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem zgłoszenia. 

6. Uczestnik ma obowiązek załączyć poprawnie wypełnione i podpisane oświadczenie dot. 

przetwarzania danych osobowych na załączonym wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do 

regulaminu.  
  

IV. Komisja konkursowa i kryteria oceny 

1. Komisję konkursową (5 osób) powołuje Zarząd LGD „Kraina Dinozaurów””. 

2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego komisji 

konkursowej. 

3. Kategorie oceny oraz ilość możliwych do uzyskania punktów zamieszczone są                               

w załącznikach nr 2, 3 oraz 4 do regulaminu. 

4. Każdy członek komisji podpisuje deklarację bezstronności. 

5. Maksymalna ilość punktów przyznanych jednemu uczestnikowi wynosi: 

- dla kat I - 35 pkt.,  

- dla kat. II - 40 pkt.,  

- dla kat. III - 40 pkt.  

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie ma możliwości składania od wołań od tych 

decyzji 

7. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą e-mailową lub listowną.  Wyniki 

konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” 

www.krainadinozaurow.pl. 

 

V.  Nagrody i wyróżnienia 

1. Komisja konkursowa wyłoni laureatów oraz przyzna w każdej z kategorii po 3 nagrody oraz 3 

wyróżnienia. 

2. Rodzaj i wysokość nagród: 

nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w formie rzeczowej odpowiadającej wartości: 

Nagrody: I miejsce – do 2000,00 zł brutto,  

II miejsce – do 1500,00 zł brutto, 

III miejsce – do 1000,00 zł brutto, 

wyróżnienia – do 500 zł brutto każde. 

Istnieje możliwość przyznania 3 równorzędnych nagród w danej kategorii,  również 

możliwość nie przyznania żadnej nagrody w danej kategorii.  Ostatecznie pula wszystkich  

nagród i wyróżnień nie może przekroczyć 18 000,00 zł  
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3. Charakter nagród zależny będzie od woli laureatów, przy czym nagrody muszą dotyczyć 

następującego zakresu: sprzęt AGD, RTV, sprzęt elektroniczny, komputerowy, ogrodniczy (np. 

kosiarki, kosy itp.), krzesła, stoliki, pozostałe umeblowanie, zaciemnienia, klimatyzacja, 

ogrzewanie, sprzęt biurowy, wyposażenie i doposażenie kuchni, nagłośnienie, sprzęt sportowy i 

rekreacyjny, sprzęt gastronomiczny (np. grill, termosy itp.). 

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o szczegółowych zasadach zakupu nagród rzeczowych. 

5. Laureat własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór nagrody. 

 

VI. Termin i miejsce składania prac konkursowych 

1. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać jako przesyłkę pocztową lub kurierską (decyduje data 

wpływu dokumentacji do biura), lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora: 

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’  46-040 Ozimek ul. J. Słowackiego 18  

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 30 lipca 2022 r. /do godz. 14.00/.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie zgłoszenia                         

i załączonych materiałów/dokumentacji podczas transportu lub przekazu pocztowego. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników. 

2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych                            

w regulaminie przysługuje Organizatorowi konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 

nieprawdziwych danych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach 

Uczestników. 

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

przedmiotem konkursu, w celu jego realizacji i promocji. 

5. Podpisanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu. 

6. Zgłoszenie złożone na nieprawidłowym formularzu, bez wymaganych załączników, nie podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania zgłaszającego lub ich pełnomocników nie będzie 

brało udziału w konkursie. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

                                                                          

 

 

 


