REGULAMIN KONKURSU „WIEŚ JAK MARZENIE” – Infrastruktura dla dzieci i młodzieży

1. Cel konkursu
Celem konkursu jest zainicjowanie powstawania obiektów infrastruktury dla dzieci i
młodzieży, podniesienie walorów estetycznych obszarów wiejskich, aktywizacja mieszkaoców
oraz wzrost zaangażowania mieszkaoców w kształtowanie wizji swojej miejscowości.
2. Organizator
Organizatorem konkursu „Wieś jak marzenie” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kraina Trzech Rzek z siedzibą w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
3. Uczestnicy konkursu
a) Uczestnikami konkursu mogą byd sołectwa, parafie, szkoły, organizacje oraz mieszkaocy
(grupy nieformalne, osoby fizyczne), zamierzający realizowad projekt infrastrukturalny
nakierowany na potrzeby dzieci lub młodzieży.
b) W konkursie nie będą oceniane projekty finansowane ze środków PROW (za wyjątkiem
operacji finansowanych w ramach Osi 4 LEADER, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach Osi 3,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw.
„małych projektów”) oraz projekty, których realizacja została rozpoczęta przed dniem
złożenia zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
c) Uczestnicy konkursu zgłaszają wolę uczestnictwa na kartach zgłoszeniowych do 30
czerwca 2011.
4. Przebieg konkursu:
a) Konkurs rozpoczyna się od dnia 01.03.2011 i trwa do 15.08.2011.
b) Uczestnicy w terminie do 30.06.2011 nadsyłają zgłoszenia uczestnictwa w konkursie,
gdzie określają moment rozpoczęcia i zakooczenia prac.
c) Po wpływie zgłoszenia organizatorzy udają się w miejsca wskazane przez uczestników w
celu wykonania fotografii dokumentujących stan początkowy.
d) W konkursie oceniane będą projekty, których realizacja nie rozpoczęła się przed dniem
złożenia wniosku konkursowego.
e) Po zgłoszeniu zakooczenia prac lub upływie terminu trwania konkursu (15.09.2011)
organizatorzy udają się w wyznaczone miejsca w celu wykonania zdjęd, będących
dokumentacją wykonanego zadania i podstawą do oceny prac.
f) Ocena wykonanych projektów dokonana zostanie przez komisję wyznaczoną przez
organizatorów.
g) Komisja ocenia projekty poprzez przydział punktów biorąc pod uwagę m.in.
funkcjonalnośd i pomysłowośd projektu z punktu widzenia potrzeb dzieci i młodzieży w
danej miejscowości, wpływ projektu na aktywizację mieszkaoców, wpływ wykonanych
prac na podniesienie estetyki wsi, skalę przedsięwzięcia, trwałośd przedsięwzięcia,

zaangażowanie mieszkaoców poprzez wniesiony wkład pracy . Decyzja komisji jest
ostateczna, nie przewiduje się procedury odwoławczej.
h) Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystości
plenerowej, której towarzyszyd będzie wystawa fotografii prezentujących projekty
wykonane w ramach konkursu.
i) Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i telefoniczną o wynikach
konkursu.
5. Nagrody
a) I miejsce- nagroda rzeczowa o wartości 1500 zł
b) II miejsce- nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
c) III miejsce- nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.

