Konkurs
na najciekawszą inicjatywę realizowaną przez
sołectwo działające na obszarze
LGD „Kraina wokół lublina”
REGULAMIN
I.
II.

ORGANIZATOREM Konkursu jest Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin
Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy wsparciu finansowym Powiatu Lubelskiego.
CELE KONKURSU
1. Aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz podejmowania inicjatyw lokalnych
2. Prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń związanych z działalnością lokalnych
środowisk
3. Promocja obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” oraz programu LEADER

III.

W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu gmin będących członkami LGD „Kraina
wokół Lublina” : Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków,
Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

IV.

Do konkursu kwalifikowane będą tylko inicjatywy zgłoszone poprzez wypełnienia formularza
zgłoszeniowego będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu (formularz zgłoszeniowy
dostępny jest na stronie www.krainawokollublina.pl )

V.

Za ważne zgłoszenie do konkursu uznaje się wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany
przez Sołtysa.

VI.

Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach:
1) Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego
2) Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego

VII.

Do konkursu może być zgłoszona tylko jedna inicjatywa i tylko w jednej kategorii zrealizowana
na terenie sołectwa/przez mieszkańców sołectwa w ostatnich 3 latach (najpóźniej w maju
2015r.).

VIII.

Nie będą brane pod uwagę inicjatywy zrealizowane na terenie sołectwa, których
realizatorem był samorząd lub inne instytucje publiczne.

IX.

Nie będą brane pod uwagę inicjatywy, które zostały laureatami Konkursu na najciekawszą
inicjatywę realizowaną przez Sołectwo działające na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”
przeprowadzonego w 2017 tj. zajęły I, II lub III miejsce w Konkursie.

X.

W celu oceny zgłoszeń Organizator powoła komisję konkursową, która biorąc pod uwagę
kryteria oceny zgłoszeń wybierze najciekawsze inicjatywy zrealizowane przez sołectwa biorące
udział w konkursie.

XI.

Kryteria oceny zgłaszanych inicjatyw
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Kryterium
Zaangażowanie mieszkańców przy
realizacji inicjatywy (odsetek
zaangażowanych w społeczności)

l. punktów
0-20

Sposób weryfikacji
Listy, dokumentacja zdjęciowa

Długofalowe oddziaływanie
przedsięwzięcia
Współpraca przy realizacji z
organizacjami społecznymi i grupami
nieformalnymi (np. OSP, KGW)
Przedsięwzięcie wpływa na łączenie
pokoleń (głównie młodzież i seniorów)

0-10

Uzasadnienie w formularzu
zgłoszenia
Opis w formularzu zgłoszeniowym

0-10

uzasadnienie w formularzu
zgłoszenia

Innowacyjność/oryginalność
przedsięwzięcia (niepowtarzalny,
unikatowy na terenie LGD pomysł)

0-20

Uzasadnienie w formularzu
zgłoszenia

0-20

6

Źródła pozyskiwania środków na
realizację -(premiowane projekty i
granty).

0-10

7

Forma/sposób przygotowania zgłoszenia

0-10

Opisanie budżetu z informacją z
jakich źródeł pochodziły środku (
np. składki mieszkańców,
sponsorzy, granty, projekty,
fundusz sołecki, itp.)
Zgłoszenie wypełnione oprawnie,
ciekawie, czytelnie, napisane,
bogata dokumentacja zdjęciowa,
filmy itp.

Razem 100 pkt
XII.

Komisja konkursowa w kolejności liczby przyznanych punktów (od największej) przyzna
3 nagrody oddzielnie w każdej kategorii
I miejsce –dyplom + nagroda pieniężna/rzeczowa dla sołectwa
II miejsce - dyplom + nagroda pieniężna/rzeczowa dla sołectwa
III miejsce –dyplom + nagroda rzeczowa /pieniężna dla sołectwa
Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia.

XIII.

PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURSU

Ogłoszenie konkursu
Termin nadsyłania zgłoszeń
Posiedzenie komisji Konkursowej
Wręczenie nagród
XIV.

6 czerwca 2018r.
do 6 lipca 2018
od 9 do 13 lipca 2018r.
15 lipca 2018r.

Zgłoszenia oraz załączoną dokumentację (np. zdjęcia dokumentujące zrealizowane
przedsięwzięcia ew. prezentacje filmowe) należy składać osobiście lub za pośrednictwem
poczty w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
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Uwaga ! Zgłoszenia dostarczone do Biura LGD po dniu 6 lipca 2018r. nie będą brane pod
uwagę.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs zgłoszeń. Komisja zastrzega sobie prawo do
wizytacji na miejscu zgłoszonej inicjatywy.
XV.

XVI.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Pikniku Sołtysów
organizowanego przez LGD „Kraina wokół Lublina” w Piotrowicach (gm. Strzyżewice) w dniu
15 lipca 2018r.
Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura LGD
„Kraina wokół Lublina”, pod numerami telefonów: 81 532 30 65, 81 534 45 28 lub mailem:
biuro@krainawokollublina.pl
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