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R E G U L A M I N 

konkursu na „Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2019” 
 
 

§ 1 
Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów 

Odrzańskich działającej jako stowarzyszenie na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, 
Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia do 
podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie 
wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej 
poprawy jakości życia mieszkańców. 
 
 

§ 2 
1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” 

z siedzibą w Prochowicach przy Placu Kopernika 6, zwane dalej LGD. 
2. Konkurs finansowany jest z środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, program 

LEADER), w ramach poddziałania 19.4 „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Ogłoszenie 
o konkursie zostanie zamieszczone na stronie www.lgdodra.pl. 

 
 

§ 3 
Kryteria formalne 
 

1. Do konkursu można zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne, które 
zrealizowały swoje inicjatywy na terenie działania LGD lub bezpośrednio przyczyniły się do realizacji 
inicjatyw, projektów, działań, których celem jest rozwój obszarów wiejskich i poprawa jakości życia 
mieszkańców. 

2. Ocenie podlegają tylko i wyłącznie inicjatywy, projekty, działania zrealizowane w 2019 roku. 
3. Zgłoszenia do konkursu może dokonać:  

 organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, w tym zwykłe lub fundacja) zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez 
właściwego starostę;  

 grupa nieformalna (np. koło zainteresowań, rada parafialna, rada sołecka, nieformalna grupa 
młodzieży, itp.); 

 instytucja publiczna (jednostka samorządu terytorialnego, szkoła, nadleśnictwo, instytucja kultury, 
zakład budżetowy lub jednostka organizacyjna)   

4. Konkurs nie wyklucza zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji lub instytucji.  
5. Zgłoszenia do konkursu są wolne od opłat. 

 
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa w konkursie 

http://www.lgdodra.pl/
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1. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje się poprzez złożenie w siedzibie LGD pisemnego 

zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 25 października 2019 osobiście lub przesłać na adres 

LGD pocztą (decyduje data wpływu do biura). Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia tego 
terminu. 

3. Do sporządzonego opisu działań należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub podać adresy stron 
internetowych, na których ona się znajduje. 

 
§ 5 

Komisja konkursowa i kryteria oceny 
 

1. Komisję konkursową powołuje Rada LGD. 
2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego konkursu. 
3. Komisja konkursowa ocenia zgłoszone inicjatywy na podstawie zgłoszeń oraz załączonej dokumentacji. 
4. Komisja konkursowa może dokonać wizji terenowych, zawiadamiając zainteresowanych o terminie wizji. 
5. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych do konkursu inicjatyw po dokonaniu ewentualnej wizji terenowej 

oraz według kryterium punktacji określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. 
6. Członkowie Komisji konkursowej przed przystąpieniem do pracy zobowiązani są do podpisania deklaracji 

o bezstronności, poufności oraz do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu (załącznik nr 3). 
7. Maksymalna ilość punktów przyznanych inicjatywie może wynieść 31. 
8. Decyzje Komisji konkursowej wymagają uzasadnienia i podpisu wszystkich jej członków. 
9. Komisja może odstąpić od wyłonienia laureatów w przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż 3 

inicjatyw. 
10. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej LGD www.lgdodra.pl 

 
§ 6 

Nagrody i wyróżnienia 
 

1. Laureat konkursu otrzyma tytuł: „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2019”. 
2. Nagrodą w konkursie jest bon pieniężny o wartości:  

 Laureat konkursu – 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)  

 I wyróżnienie  – 300 zł (słownie: trzysta złotych) 

 II wyróżnienie – 100 zł (słownie: sto złotych). 
3. Komisja może przyznać nagrody równorzędne lub może nie przyznać nagrody za dane miejsce. 
4. Wyniki konkursu podlegają upublicznieniu.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Od postanowienia Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
2. Prawo interpretacji Regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w Regulaminie, 

przysługuje Przewodniczącemu komisji konkursowej. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania informacji, które są przedmiotem 

konkursu, w celu jego realizacji i promocji. 
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4. Podpisanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu niniejszego konkursu. 
5. Zgłoszenie złożone na nieprawidłowym formularzu, bez wymaganych załączników, niepodpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentowania zgłaszającego lub ich pełnomocników nie będzie brało udziału w 
konkursie. 


