
 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

Regulamin Konkursu  

„Wspólnie w działaniu” 

 

Część I Postanowienia ogólne 

§ 1  

Organizatorem Konkursu „Wspólnie w działaniu” zwanego dalej Konkursem jest Lokalna 

Grupa Działania „Region Włoszczowski”. 

§ 2 

Celem Konkursu jest integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych, poprzez 

promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

§ 3 

Laureaci Konkursu otrzymają wsparcie finansowe w organizacji imprezy zgłoszonej do 

Konkursu, na zasadach określonych w dalszej części niniejszego regulaminu. 

Część II Kapituła Konkursu 

§ 4 

Kapitułę Konkursu oraz jej Przewodniczącego powołuje Zarząd Lokalnej Grupy Działania 

„Region Włoszczowski”.  

Część III  Zgłaszanie kandydatów 

§ 5 

Do udziału w Konkursie uprawnione są podmioty – organizacje pozarządowe, które mają 

swoją siedzibę na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”, wnioskujące  

w partnerstwie minimum 2 organizacji pozarządowych, ze wskazaniem partnera wiodącego. 

§ 6 

Udział w Konkursie nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów uczestnictwa. 

§ 7 

Zgłoszenie jest dokonywane na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 
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§ 8 

Jedno partnerstwo może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Za dopuszczalne uważa się udział 

jednej organizacji pozarządowej w trzech partnerstwach, z zastrzeżeniem, że tylko w jednym 

partnerstwie może być partnerem wiodącym. Do udziału w Konkursie zakwalifikowanych 

zostanie maksymalnie 10 partnerstw.  Jedynym kryterium dostępu do Konkursu jest kolejność 

zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia listy rezerwowej. 

§ 9 

Termin, miejsce oraz sposób składania dokumentacji Konkursowej zostaną wskazane w 

ogłoszeniu dotyczącym niniejszego Konkursu. 

Część IV Założenia dotyczące zgłaszanych imprez 

§ 10 

Do udziału w Konkursie zgłoszone mogą być imprezy, które: 

- w innowacyjny sposób promują obszar LSR, w tym produkty lub usługi lokalne, 

- nie mają charakteru cykliczności (impreza o podobnym charakterze, nazwie nie była 

realizowana w przeszłości w danej gminie), 

- odbędą się na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” w okresie maj 

2020 roku- wrzesień 2020 roku 

- zakładają udział minimum 100 osób, 

- mają charakter otwarty, 

- nie wiążą się z odpłatnym uczestnictwem. 

Efekty zorganizowanej imprezy zaprezentowane zostaną podczas Gali „Wspólnie w 

działaniu” podsumowującej konkurs.  

Część V Tryb wyłaniania laureatów 

§ 11 

Kapituła Konkursu dokonuje oceny zgłoszonych pomysłów. Formularz Karty Oceny wraz z 

kryteriami konkursowymi stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu. Spośród 

zakwalifikowanych zgłoszeń trzy z największą liczbą punktów otrzymują wsparcie zgłoszonej 

imprezy, w postaci: 

- nagłośnienia imprezy do wartości 3 000 zł,  
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- zakupu produktów spożywczych do kwoty 1 500 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie 

potraw regionalnych z obszaru LGD „Region Włoszczowski”, do degustacji podczas imprezy, 

- występu artystycznego do kwoty 2 500 zł. 

Pozostałe koszty ponoszą partnerzy zgłaszający imprezę do Konkursu. 

 

Część VI Sposób realizacji wydarzenia wybranego do wsparcia 

§ 12 

Po ogłoszeniu wyników Konkursu, partnerzy, których zgłoszenia zostały wybrane do 

wsparcia podpisują umowę o współpracy w realizacji wydarzenia z Lokalną Grupą Działania 

„Region Włoszczowski”. W uzasadnionych przypadkach rozwiązanie umowy może nastąpić 

za porozumieniem stron. 

  § 13 

Organizatorem głównym imprezy będzie Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”, 

pozostając w partnerstwie z organizacjami zgłaszającymi imprezę do Konkursu. 

Wszelkie materiały promujące i informujące o imprezie, które opublikują partnerzy we 

własnym zakresie, oznakowane będą wymaganymi logotypami unijnymi oraz oznaczone 

zapisem, że organizatorem głównym jest Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”. 

§ 14 

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” ponosi koszty organizacyjne imprez 

wybranych w ramach Konkursu w zakresie określonym w Części V niniejszego regulaminu. 

Wybór wykonawcy usługi nagłośnienia pozostaje po stronie Lokalnej Grupy Działania 

„Region Włoszczowski”. Wybór miejsca zakupu środków spożywczych oraz wybór 

wykonawcy występu artystycznego pozostaje po stronie partnerów zgłaszających imprezę do 

Konkursu, z uwzględnieniem limitu kosztów określonych w Części V niniejszego 

regulaminu. Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” zastrzega sobie prawo 

akceptacji wybranego wykonawcy występu artystycznego. Wszelkie pozostałe koszty 

organizacyjne, promocyjne imprezy ponoszą partnerzy zgłaszający imprezę do Konkursu.  

§ 15 

Wszelkie faktury, rachunki związane z kosztami wynajęcia nagłośnienia, zakupu środków 

spożywczych oraz występem artystycznym będą wystawione na Lokalną Grupę Działania 

„Region Włoszczowski”. Zawieranie wszelkich umów niezbędnych do realizacji występu 

artystycznego leży po stronie Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”. 
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§ 16 

Przedstawiciele organizacji partnerskich, których imprezy zostaną wybrane do wsparcia w 

ramach niniejszego Konkursu wezmą udział w Gali „Wspólnie w działaniu” podsumowującej 

konkurs. Celem Gali będzie przedstawienie dobrych praktyk związanych z aktywizacją i 

integracją organizacji pozarządowych w oparciu o wydarzenia zorganizowane w ramach 

niniejszego Konkursu. Planowany termin wspomnianej Gali to styczeń 2021 roku. 

 

Część VII Postanowienia końcowe 

§ 17 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

§ 18 

Organizator nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji Kapituły Konkursowej. 

§ 19 

Organizator nie będzie zawracał przekazanej dokumentacji konkursowej. 

 

 

 

 

 

 

 


