REGULAMIN KONKURSU “Wieś jak marzenie 2012”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU
1. Organizatorem konkursu „Wieś jak marzenie” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kraina Trzech Rzek”.
2. Celem konkursu „Wieś jak marzenie” jest wspierane rozwoju wsi poprzez pobudzanie
aktywności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i nabywania nowych umiejętności
przez młodzież. Promowane będą pomysły, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz
dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, które podejmują
wspólny wysiłek na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich
3. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie nagrody za najlepsze trzy projekty, które:
 zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu zorganizowane zostaną zajęcia dla
młodzieży (13-18 lat) z obszarów wiejskich (miejscowości do 5.000 mieszkańców),
 wynikają z konkretnych potrzeb młodzieży,
 mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne
koszty realizacji,
 będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego –
samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne,
społeczne, ludzkie i finansowe.
4. Konkurs składa się z następujących etapów:
- Ogłoszenie konkursu
- Przyjmowanie zgłoszeń i ocena formalna przez pracowników LGD
- Ocena merytoryczna (przyznawanie punktów) przez członków stowarzyszenia LGD Kraina
Trzech Rzek
- Ogłoszenie wyników
- Uroczyste wręczenie nagród
- Realizacja zwycięskiego zadania przez LGD Kraina Trzech Rzek
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
6. Zgłoszenie inicjatywy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
II. Uczestnicy konkursu
1. Program adresowany jest do:
- organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, parafii,
klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego),
z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych,
stowarzyszeń samorządów lokalnych
2. Każdy podmiot może dostarczyć do Organizatora konkursu maksymalnie jedno zgłoszenie.
3. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie spełniają
poniższe warunki:
- mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie gmin: Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół
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III. SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Ocena pomysłów jest podzielona na trzy etapy:
- ocena formalna (prowadzona przez pracowników Biura LGD)
- ocena merytoryczna dokonywana przez członków LGD Kraina Trzech Rzek
2. Ocena formalna nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- projekt został złożony w terminie, tj. do 31.10.2012.
- projekt złożono na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym przez LGD Kraina Trzech Rzek
- projekt jest złożony przez organizację uprawnioną do udziału w konkursie
- projekt będzie realizowany na terenie LGD Kraina Trzech Rzek
- projekt dotyczy aktywizowania młodzieży wokół celów o charakterze dobra wspólnego,
- harmonogram planowanych działań mieści się w okresie od 01.01.2013 do 31.03.2013,
- budżet projektu nie przekracza 2.000 złotych
- budżet projektu może obejmować zakup usług i materiałów niezbędnych do jego realizacji,
umowy o dzieło, umowy zlecenie, z wyłączeniem zatrudniania na podstawie umowy o pracę,
- realizacja projektu nie może mieć charakteru dochodowego
- udział uczestników w projekcie musi być nieodpłatny
3. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny
merytorycznej członków LGD Kraina Trzech Rzek
4. Głosowanie członków LGD Kraina Trzech Rzek będzie się odbywać po zapoznaniu się z
treścią wszystkich wniosków, poprzez wypełnienie kart oceny udostępnionych drogą elektroniczną
lub w wersji papierowej w biurze LGD.
Ocena będzie polegała na przyznaniu każdemu projektowi od 0-2 punktów za każde z poniższych
kryteriów oceny projektu:
a) projekt szeroko angażuje młodzież do zaspokojenia wspólnej potrzeby, a przez to do
aktywności na rzecz dobra wspólnego
b) projekt
zakłada działania adekwatne do potrzeb młodzieży oraz atrakcyjne dla
uczestników projektu
c) zaplanowane działania są pomysłowe i innowacyjne na danym terenie
d) jasno i w sposób wymierny przedstawione są planowane korzyści, jakie w efekcie
realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność
e) budżet jest adekwatny do zaplanowanych działań a podane ceny są racjonalne
f) wnioskodawca zapewnia wkład własny w postaci pracy członków i wolontariuszy na rzecz
projektu
5. Karta oceny, na której nie zostaną ocenione wszystkie projekty, nie będzie brana pod uwagę
przy zliczaniu punktów.
6. O wyborze zwycięzców zdecyduje suma punktów uzyskanych w wyniku głosowania członków
LGD. W przypadku otrzymania równej liczby głosów decyduje kolejność wpływu do biura LGD.
7. Uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie od wyników oceny.
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IV. NAGRODY
1. Trzy wnioski, które otrzymają najwyższą ilość punktów otrzymają nagrody rzeczowe
o wartości nieprzekraczającej:
I miejsce – 500,00 zł
II miejsce – 300,00 zł
III – miejsce – 200,00 zł
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w przypadku, gdy zgłoszone
inicjatywy nie będą spełniały celów konkursu.
V. REALIZACJA ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU
1. Realizacja projektu, który otrzyma najwyższą liczbę punków zostanie sfinansowana przez LGD.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji kosztów zadań z budżetu projektu, aby
zapewnić wydatkowanie środków zgodnie z zasadami przyznawania pomocy w ramach PROW na
lata 2007 -2013
VI. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wnioski (w 2 egzemplarzach papierowych, z których jeden pozostaje w biurze LGD a drugi
wraca do wnioskodawcy+ jedna wersja elektroniczna) składa się osobiście w biurze LGD Kraina
Trzech Rzek: LGD Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki
2. Decyduje data wpływu do Biura LGD: do środy - 31.10.2012, do godz. 15.00.
3. Członkowie LGD Kraina Trzech Rzek będą rozpatrywać wyłącznie wnioski czytelne i złożone
w terminie. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
4. Treść wniosków zostanie udostępniona na stronie internetowej organizatora oraz przesłana
pocztą elektroniczną członkom LGD.
VII.HARMONOGRAM KONKURSU
Ogłoszenie konkursu
Zgłaszanie pomysłów
Ocena formalna
Głosowanie członków
Ogłoszenie wyników
Realizacja pomysłów

10.10.2012
do 31.10.2012
do 6.11.2012
do 16.11.2012
do 20.11.2012
Od 01.01.2013 do 31.03.2013

VIII. POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I REALIZACJI PROJEKTU
Przystępując do konkursu oraz/lub biorąc udział w realizacji zwycięskiego projektu uczestnicy
wyrażają zgodę na zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
wizerunku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek (zgodnie z ustawą
z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA TRZECH RZEK
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, tel. kom. 791 222 764, 883 777 918
e-mail: biuro@kraina3rzek.pl; www.kraina3rzek.pl

