„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin III edycji konkursu
na „Najciekawszą Inicjatywę Ziemi Łukowskiej”
Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”,
finansowany z PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem III edycji konkursu jest Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ
PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie obszaru LGD.
3. Konkurs pn. „Najciekawsza Inicjatywa Ziemi Łukowskiej” organizowany jest w dwóch
kategoriach:
a) inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, tj. infrastruktura
turystyczna i rekreacyjna,
b) inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń
kulturalnych o charakterze patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.
4. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń
wiejskich), klubów seniora, sołectw oraz grup nieformalnych mających siedzibę na obszarze
LGD „RAZEM”, tj. gmin: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków,
Trzebieszów, Gmina Stoczek Łukowski, Serokomla oraz Miasto Stoczek Łukowski.
5. W celu oceny zgłoszeń Organizator powoła Komisję Konkursową, która biorąc pod uwagę
kryteria oceny zgłoszeń wybierze najciekawsze inicjatywy zrealizowane przez podmioty biorące
udział w III edycji Konkursu.
6. Konkurs przeprowadzony zostanie w jednym etapie. Czas trwania III edycji konkursu ustala się
na okres od 17.11.2021 r. do 10.12.2021 r.
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady III edycji konkursu.
8. Organizator zastrzega, że konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki
odzwierciedlają wyłącznie opinię członków Komisji Konkursowej.
§2
CEL KONKURSU
Celem III edycji konkursu jest:
a) aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja najbardziej aktywnych podmiotów, które
podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej, realizują ciekawe projekty,
b) prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń związanych z działalnością lokalnych
środowisk,
c) promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (w tym
programu LEADER).
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§3
ZGŁOSZENIE INICJATYWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Do Konkursu może być zgłoszona tylko jedna inicjatywa i tylko w jednej kategorii, zrealizowana
na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 01.10.2018 r.
2. Do udziału w konkursie nie można zgłosić inicjatywy, która została nagrodzona w poprzedniej
edycji konkursu „Najciekawsza Inicjatywa Ziemi Łukowskiej”.
3. Zgłoszenia dokonuje podmiot realizujący przedsięwzięcie przez osobę uprawnioną do
reprezentowania podmiotu (Członek zarządu, Przewodnicząca KGW, Sołtys itp.)
4. Konkurs ma charakter otwarty.
5. Warunkiem uczestnictwa w III edycji konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnicy konkursu oprócz wymienionego w §3 pkt. 5 formularza muszą dołączyć załączniki
w postaci prezentacji potwierdzającej realizację przedsięwzięcia.
7. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu należy składać
osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400
Łuków, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30.
8. Po zakończonej konkursu Organizator nie odsyła nadesłanych materiałów.
9. Komisja zastrzega sobie prawo do wizytacji na miejscu zgłoszonej inicjatywy.
10. Formularze zgłoszeniowe wypełnione i przekazane niezgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu (np. niezawierające oświadczenia uczestnika konkursu), które wpłyną do Biura
LGD po terminie określonym w §1 pkt.6 nie będą brać udziału w Konkursie.
11. Zgłoszenie uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym
Regulaminie.
§4
KRYTERIA OCENY ZGŁASZANYCH INICJATYW
1. Ocenie podlegać będą wyłącznie przedsięwzięcia realizowane na obszarze działania LGD
„RAZEM” i na rzecz mieszkańców tego obszaru.
2. Do kryteriów oceniających inicjatywę przez Komisję Konkursową zalicza się (maksymalna liczba
punktów - 100):
 zaangażowanie mieszkańców przy realizacji inicjatywy. Sposób weryfikacji: listy,
dokumentacja zdjęciowa. Liczba punktów: 0-20.
 długofalowe oddziaływanie przedsięwzięcia. Sposób weryfikacji: uzasadnienie w formularzu
zgłoszeniowym. Liczba punktów: 0-10.
 współpraca przy realizacji z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi (np. OSP,
KGW). Sposób weryfikacji: opis w formularzu zgłoszeniowym. Liczba punktów: 0-20.
 przedsięwzięcie wpływa na łączenie pokoleń (głównie młodzież i seniorów). Sposób
weryfikacji: opis i uzasadnienie w formularzu zgłoszeniowym. Liczba punktów: 0-10.
 innowacyjność/oryginalność przedsięwzięcia. Sposób weryfikacji: uzasadnienie w
formularzu zgłoszeniowym. Liczba punktów: 0-20.
 źródła pozyskania środków na realizację. Sposób weryfikacji: opisanie budżetu z informacją
z jakich źródeł pochodziły środki np. granty, projekty, fundusz sołecki, sponsorzy, składki
mieszkańców. Liczba punktów: 0-10.
 forma/sposób przygotowania zgłoszenia. Sposób weryfikacji: zgłoszenie wypełnione
przejrzyście, spełniające wymogi Regulaminu, potwierdzone dokumentacją fotograficzną.
Liczba punktów: 0-10.
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§5
OCENA MERYTORYCZNA INICJATYW
1. Oceny zgłoszeń i wybór zwycięzców dokona Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę
największą liczbę punktów, które uzyska dana inicjatywa. Wzór karty oceny zgłoszonej
inicjatywy stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
2. W ramach konkursu zostaną przyznane tytuły „Najciekawszej inicjatywy Ziemi Łukowskiej”
w dwóch kategoriach.
3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody oddzielnie w każdej z dwóch kategorii finansowane
przez LGD „RAZEM” ze środków PROW 2014-2020:
 I miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci kart podarunkowych (500 zł)
II miejsce - dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci kart podarunkowych (300 zł)
III miejsce - dyplom oraz nagroda pieniężna kart podarunkowych (200 zł)
 Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia.
 Laureaci otrzymają również przewodnik turystyczny po obszarze Działania LGD „RAZEM”
oraz grę karcianą typu doubble.
4. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.lgdrazem.pl.
6. Za wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator.
7. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną.
§7
PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Ogłoszenie konkursu: 17.11.2021 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń (liczy się data dostarczenia do biura LGD): 10.12.2021 r.
Posiedzenie Komisji konkursowej: poł. XII 2021 r.
Wręczenie nagród: do końca XII 2021 r.

§8
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy,
iż:
 Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników II edycji konkursu na
„Najciekawszą Inicjatywę Ziemi Łukowskiej” jest Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU
LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.
 Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail:
poczta@lgdrazem.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Świderska 12, 21-400
Łuków.
 Dane osobowe Uczestników II edycji konkursu przetwarzane będą w celach:
a) realizacji, udokumentowania i rozliczenia działań promocyjno-informacyjnych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
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b) wykorzystania wizerunku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
c) przetwarzania danych kontaktowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej
umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego, min. ARiMR z siedzibą Al. Jana Pawła
II 70, 00-175 Warszawa oraz Samorząd Województwa Lubelskiego, ul. A. Grottgera 4,
20-029 Lublin.
Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) rozporządzenia 2016/679,
będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5 oraz nie krócej
niż do 31 grudnia 2028 roku.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych
w rozporządzeniu 2016/679.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przed ogłoszeniem
wyników Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie i skutkuje
nieprzyznaniem żadnej z nagród.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie się do III edycji konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzygać będzie Organizator.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.lgdrazem.pl
i obowiązuje przez cały okres trwania III edycji konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia trwania konkursu.
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie III edycji konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym
siły wyższej.
6. Organizator nie zwraca poniesionych przez Uczestników III edycji konkursu kosztów
przygotowania formularza zgłoszeniowego oraz dołączonej prezentacji, a także kosztów
dojazdu do miejsca wręczenia nagród.
7. Wszelkich dodatkowych informacji na temat III edycji konkursu udzielają pracownicy Biura LGD
„RAZEM” pod numerem telefonu: 25 798 31 94 lub mailem: poczta@lgdrazem.pl.

