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Regulamin Konkursu  

„Najlepsze inicjatywy lokalne na obszarze LGD ‘Roztocze Tomaszowskie’ w 2014 roku” 

organizowanego przez  

Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Organizatorem Konkursu „Najlepsze inicjatywy lokalne na obszarze LGD ‘Roztocze 

Tomaszowskie’ w 2014 roku” zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim,  

ul. Lwowska 32/104, 22-600 Tomaszów Lubelski, zwane dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2 

Konkurs organizowany jest na obszarze gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania 

„Roztocze Tomaszowskie”, tj. Gminy Bełżec, Gminy Krynice, Gminy Lubycza Królewska, 

Gminy Susiec, Gminy Tarnawatka i Gminy Tomaszów Lubelski.  

§ 3 

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 431 „Funkcjonowanie Lokalnej 

Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.  

 

§ 4 

Celem Konkursu jest: 

promowanie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych obszaru LGD, 

rozpowszechnienie informacji o najbardziej aktywnych podmiotach oraz formach ich 

działania na rzecz społeczności lokalnych, zachęcenie i aktywizacja organizacji i grup mało 

mobilnych do podejmowania działań na rzecz swoich środowisk, wyróżnienie organizacji i 

grup najbardziej zaangażowanych w inicjatywy na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, 

pobudzenie ducha rywalizacji pomiędzy organizacjami oraz tworzenie warunków do dalszego 

rozwoju inicjatyw lokalnych, popularyzację i utrwalanie dobrych praktyk w zakresie 

inicjatyw na rzecz aktywizacji mieszkańców, zdobycie przez LGD informacji nt. podmiotów 

działających na jej obszarze, co umożliwi nawiązanie bliższego kontaktu i współpracy. 

 

 

II UCZESTNICY KONKURSU 

 

§ 5 

1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, 

klubów seniora, wiosek tematycznych i innych formalnych i nieformalnych grup, 

posiadających siedzibę lub miejsce swojego działania na obszarze objętym 

działalnością Organizatora,  

 



                                                                   

                                 
Lokalna Grupa Działania 

„Roztocze Tomaszowskie” 

ul. Lwowska 32, pok. 104 

22-600 Tomaszów Lubelski 

tel./fax: 84 664 63 86  

e-mail:biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl 

www.roztoczetomaszowskie.pl 

 

 

 

tj. na terenie jednej z gmin: Bełżec, Krynice, Lubycza Królewska, Susiec, Tarnawatka oraz 

Tomaszów Lubelski, zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez Uczestnika Zgłoszenia do udziału  

w Konkursie oraz przesłanie go pocztą tradycyjną lub e-mailem (scan) lub osobistego 

dostarczenia do siedziby Organizatora w terminie określonym w §6. 

3. Wzór Zgłoszenia do udziału w Konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

III WARUNKI KONKURSU 

 

§ 6 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania pocztą 

tradycyjną lub e-mailem (scan) lub osobistego dostarczenia na adres siedziby Organizatora 

wypełnionego Zgłoszenia do udziału w Konkursie w terminie od 11.05.2015 r. do  22.05.2015 

r.  

2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływy Zgłoszenia do siedziby Organizatora lub na 

skrzynkę e-mailową. 

3. Zgłoszenia, które wpłyną do siedziby Organizatora lub na skrzynkę e-mailową po terminie 

wskazanym w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

4. Jeden Uczestnik może złożyć jedno Zgłoszenie do udziału w Konkursie. 

5. Z chwilą nadesłania Zgłoszenia przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie 

zwraca złożonych Zgłoszeń. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu Konkursu w przypadku gdy 

liczba poprawnych Zgłoszeń do udział w Konkursie będzie mniejsza niż 30. 

 

IV TEMATYKA KONKURSU 

 

§ 7 

1. Konkurs polega na opisaniu przez Uczestnika w Zgłoszeniu do udziału w Konkursie 

inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej – jej integracji i aktywizacji – w 2014 roku. Konkurs 

dotyczy przedsięwzięć, których Uczestnik był organizatorem lub współorganizatorem. 

2. Ocenie podlegają wyłącznie inicjatywy realizowane na obszarze działania Organizatora i 

na rzecz mieszkańców tego obszaru. 

 

 

 

V ZASADY OCENY 

 

§ 8 

1. Opisane w Zgłoszeniach do udziału w Konkursie inicjatywy podlegają ocenie ilościowej  

i jakościowej: 
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a) za każdą zrealizowaną inicjatywę Uczestnik Konkursu otrzymuje 5 punktów, 

b) za wpływ inicjatywy na członków społeczności lokalnej, Uczestnik Konkursu otrzymuje 

od 1 do 3 punktów w zależności od liczby Uczestników przedsięwzięcia, według skali: 

- 1 pkt – do 20 uczestników, 

- 2 pkt – od 21 do 40 uczestników, 

- 3 pkt – powyżej 40 uczestników, 

2. Liczbę uczestników przedsięwzięcia należy rozumieć jako faktyczną liczbę osób, która 

wzięła udział w wydarzeniu do nich skierowanym. Nie wlicza się do liczby zaproszonych 

gości chyba, że należą oni do grupy, do której przedsięwzięcie było skierowane. 

3. W przypadku inicjatyw trwających więcej niż jeden dzień Uczestnik Konkursu podaje dane 

z dnia, w którym liczba uczestników danego przedsięwzięcia była największa. 

 

VI OGRANICZENIA 

 

§ 9 

1. W Konkursie nie będą uwzględniane: 

a) inicjatywy podejmowane w wyniku realizacji operacji współfinansowanych w ramach Osi 

4 LEADER PROW 2007-2013, 

b) zgłoszenia dokonane niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. 

 

VII SPOSÓB USTALENIA WYNIKÓW 

 

§ 10 

1. O kolejności zajętych przez Uczestników Konkursu miejsc, począwszy od najwyższego, 

decyduje największa liczna uzyskanych podczas oceny punktów. 

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Uczestników 

Konkursu o miejscu decyduje data wpływu Zgłoszenia do udziału w Konkursie. 

 

VIII KOMISJA KONKURSOWA 

 

§ 11 

Wszystkie czynności przewidziane niniejszym Regulaminem, związane z organizacją  

i przebiegiem Konkursu wykonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu 

Organizatora. 

 

IX NAGRODY 

 

§ 12 

1. Dla zdobywców pierwszych 30 miejsc ufundowano zostaną nagrody  

rzeczowe o wartościach, które nie przekraczają: 

I - VI miejsce – 500,00 zł 
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VII-XII miejsce – 450,00 zł 

XIII-XVIII miejsce  – 400,00 zł 

XIX – XXIV miejsce – 350,00 zł 

XXV-XXX miejsce – 300,00 zł 

2.W ramach konkursu przewidziano również pulę środków w wysokości 1251 zł z  

przeznaczeniem na nagrody pocieszenia dla co najmniej 5 organizacji. 

3.W każdej z gmin członkowskich LGD „Roztocze Tomaszowskie” zostanie nagrodzonych 5 

organizacji działających na ich rzecz, nagrodami o wartości 500 zł, 450 zł, 400 zł, 350 zł, 300 

zł. 

 

X TRYB WRĘCZENIA NAGRÓD 

 

§ 13 

Nagrody zostaną wręczone laureatom po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem 

terminu i miejsca wręczenia. 

 

XI SPOSÓB USTALENIA WYNIKÓW 

 

§ 14 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz wyłącznej 

interpretacji jego postanowień, z wyłączeniem zapisów dotyczących sposobu ustalenia 

wyników Konkursu. 


