
                

REGULAMIN KONKURSU 

„Edukacja ekologiczna, a zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturo-

wego, kulturalnego na przykładzie zrealizowanych projektów w ramach

„Wdrażania lokalnych strategii” dla obszaru LGD”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem niniejszego konkursu jest  Lokalna Grupa Działania  – Stowarzyszenie
„WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, zwana dalej LGD WIR.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  przeprowadzenia  Konkursu  pn„Edukacja

ekologiczna, a zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, kulturalnego na
przykładzie zrealizowanych projektów w ramach „Wdrażania lokalnych strategii” dla
obszaru LGD.

2. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa 

Rozwoju w ramach Działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie

umiejętności i aktywizacja. Operacja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową nr 00033-6932-

UM1600032/10 z dnia 15.03.2011.

III. CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania   oraz pokazanie
ciekawych projektów realizowanych w ramach OSI 4 Leader.

2.  Zwiększenie  wśród społeczności  lokalnej  wiedzy na  temat    realizacji  Lokalnej
Strategii Rozwoju „WIO! Współpraca – Integracja – Odnowa”. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA



                

1. Zgłoszone do konkursu projekty powinny spełniać następujące warunki:

− Projekt musi być zakończony i rozliczony 

− Operacja  powinna  być  dofinansowana  w  ramach  działania  4.13  „Wdrażanie
lokalnych  strategii  rozwoju”  Osi4  Leader  objętej  PROW na  lata  2007-2013,
złożony  za  pośrednictwem  Stowarzyszenia  „WIR”  -Wiejska  Inicjatywa
Rozwoju.

V. PRZEBIEG KONKURSU

Przystąpienie  do  konkursu  odbywa  się  poprzez  przesłanie  drogą  pocztową  bądź
elektroniczną  Formularza zgłoszeniowego  (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
w terminie do dnia:

            20 maja 2014 r.

Formularze należy nadsyłać na adres:
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński
z dopiskiem „Konkurs na najciekawszy projekt” 
lub na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl

VI. KRYTERIA WYBORU I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Zostanie powołane Trzy osobowe Jury Konkursu, w składzie członek Zarządu, członek
Rady,  pracownik  biura  które  oceni  zgłoszone  projekt  pod  kątem  następujących
kryteriów:

1. Ocena imprezy pod kątem zrealizowanych wskaźników pozwalających ocenić
osiągnięcie celów(dokumenty potwierdzające np. listy obecności, dokumentacja
fotograficzna);

2. Promocji operacji z wykorzystaniem logo WIR np. artykuły w prasie, materiały
promocyjne 

3. Liczba osób zaangażowanych w imprezę (liderów lokalnych);
4. Przygotowania krótkiej prezentacji
5. Ocena  partnerstwa  –  zaangażowanie  innych  podmiotów  w  przygotowaniu  i

realizacji projektu

mailto:wir-lgd@wp.pl


                

VII. NAGRODY
Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody:

I. Miejsce – aparat cyfrowy- 600,00 zł
II. Miejsce – drukarka laserowa -400,00 zł

III. Miejsce – drukarka laserowa -200,00 zł

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  w  trzeciej  dekadzie   czerwca  2014  roku.  Wyniki
zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa
Rozwoju. Nastąpi też uroczyste wręczenie nagród.

IX. PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW

Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  i  udostępnianie  danych
osobowych do celów konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami).

X. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkich  informacji  dotyczących  konkursu  udziela  Lokalna  Grupa  Działania  –
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Rynek Staromiejski 5, 73-110
Stargard Szczeciński, tel. 91 578 43 78, e-mail: wir-lgd@wp.pl


