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Rozdział I.  

CELE KONKURSU 

§1 

Celem konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju 

obszarów wiejskich” (zwanego dalej Konkursem) jest pobudzenie, wyszukiwanie  

i promowanie inicjatyw lokalnych (gminnych i powiatowych) w zakresie proekologicznej  

i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie 

konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Województwa Wielkopolskiego 

oraz promowanie działań przyczyniających się do popularyzowania i realizacji idei „Małej 

ojczyzny” bliskiej swoim obywatelom. 

§2 

Istotą Konkursu jest promocja innowacyjności w działalności proekologicznej i prokulturowej 

w województwie wielkopolskim, przyczyniająca się do wyzwalania inicjatyw i aktywizacji 

działań społecznych, jako czynnika wspomagającego realizację zadań                        

społeczno – gospodarczych i kulturalnych określonych przez samorządy gminne i powiatowe. 

§3 

Konkurs będzie wpływać na poprawę wizerunku regionu i jego obszarów wiejskich poprzez 

promocję dobrych przykładów inicjatyw cennych dla lokalnych społeczności. 

 

Rozdział II.  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§4 

Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy 

miejsko-wiejskie i powiaty (za wyjątkiem miast na prawach powiatu). W Konkursie mogą 

równieŜ brać udział jednostki budŜetowe i zakłady budŜetowe podległe jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz organizacje a takŜe podmioty gospodarcze zarejestrowane na 

terenie województwa wielkopolskiego. Jedna jednostka moŜe zgłosić do kolejnej edycji 

Konkursu tylko jeden projekt – przypisany do określonej kategorii. 
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§5 

 Do konkursu mogą być zgłaszane projekty związane z lokalnym oddziaływaniem w zakresie 

działalności: 

• prokulturowej - o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji 

• proekologicznej -  promującym rozwój zrównowaŜony m.in. w takich dziedzinach jak 

ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka  odpadami  edukacja 

ekologiczna, ochrona i kształtowanie przyrody,  

charakteryzujące się wysoką jakością, wyjątkowością i przynoszące konkretne wymierne 

korzyści społeczności lokalnej, w dwóch niŜej wymienionych kategoriach: 

1.  Kategoria I - będąca promocją współpracy pomiędzy samorządami gmin lub powiatów 

oraz jednostkami im podległymi, bądź organizacjami lub podmiotami gospodarczymi 

działającymi i zarejestrowanymi na właściwym miejscowo terenie. 

W ramach tej kategorii moŜna składać projekty dotyczące: 

a.   Lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej. 

b.   Lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej.  

2. Kategoria  II - będąca promocją działania i inicjatyw społecznych samorządów 

lokalnych (gminnych i powiatowych).  

W ramach tej kategorii moŜna składać projekty dotyczące: 

a.  Lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej. 

b.  Lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej. 

§6 

Zgłoszony projekt powinien: 

1. Być w takim stopniu zaawansowania jego realizacji, który umoŜliwi ocenę Zespołowi                                                          

Sędziów Sprawozdawców i zapewni jego ukończenie osiągając zamierzony efekt. 

2. Wykazywać bezsprzeczny społeczny sposób realizacji projektu oraz jego społecznego 

lokalnego oddziaływania, przy minimalnym wsparciu finansowym. 

3. Określać w sposób jednoznaczny załoŜony do osiągnięcia efekt, wraz z wymiernymi 

korzyściami dla społeczności lokalnej, oraz jego ponadczasowość. 

4. Nie moŜe być projektem nagrodzonym uprzednio w zakończonych juŜ edycjach 

konkursu. 
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§7 

Zgłaszany projekt naleŜy opisać zgodnie z wnioskiem (zgłoszeniem) stanowiącym załącznik 

do niniejszego regulaminu, do wniosku moŜna dołączyć załączniki np. w postaci zdjęć, 

wyciągów dokumentów potwierdzających charakter projektu itp. 

§8 

Zgłaszający projekt zapewnia potwierdzenie w postaci podpisu i pieczęci słuŜbowej                

– właściwego miejscowo Wójta, Burmistrza lub Starosty – jako realizującego, 

współrealizującego lub administrującego projektem. 

§9 

Wnioski (zgłoszenia) nie spełniające wymagań lub nadesłane po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

Rozdział III.  

KAPITUŁA KONKURSU 

§10 

Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Kapituły powołuje Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego.  

§11 

Kapituła Konkursu dokonuje oceny i typuje do przyznania nagród projekty spośród 

ocenionych wstępnie, przedstawionych i rekomendowanych przez Zespół Sędziów 

Sprawozdawców. 

§12 

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele: 

1. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – 5 osób reprezentujących:  

a. Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 osoba. 

b. Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 1 osoba. 

c. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej – 1 osoba. 

d. Komisję Gospodarki – 1 osoba 

e. Komisję Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej   –  1 osoba. 
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2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 4 osoby. 

3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

     – 2 osoby.  

4. Laureatów konkursu z poprzednich dwóch edycji – 2 osoby. 

§13 

Kapituła Konkursu podejmuje decyzje o przyznaniu nagród i wyróŜnień większością głosów 

na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy (50%) jej składu. 

§14 

Z posiedzenia Kapituły sporządza się pisemny protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz 

Sekretarz Kapituły Konkursu. 

 

Rozdział IV. 

ZESPÓŁ SĘDZIÓW SPRAWOZDAWCÓW  

§15 

Skład Zespołu Sędziów Sprawozdawców ustala Zarząd Województwa Wielkopolskiego  

w drodze uchwały. 

§16 

Zespół Sędziów Sprawozdawców analizuje wnioski pod względem spełniania kryteriów 

dopuszczających projekt do udziału w konkursie. 

§17 

Zespół Sędziów Sprawozdawców dokonuje wstępnej oceny projektów poprzez analizę 

przedstawionej dokumentacji oraz wizję lokalną. 

§18 

Z dokonanej oceny wstępnej Zespół Sędziów Sprawozdawców sporządza pisemne 

sprawozdania dla kaŜdego projektu wraz z uzasadnieniem, które stanowią podstawę do 

rekomendacji Kapitule Konkursu. 
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Rozdział V.  

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW  

§19 

Ocena wstępna zgłoszonych projektów, dokonywana przez Zespół Sędziów Sprawozdawców, 

jest oparta na następujących kryteriach: 

1. Opis projektu: tradycja, wartość ekologiczna, historyczna, związek z regionem, 

 wyjątkowość, wysoka jakość, zakres odbiorców do których projekt jest 

 kierowany, zasięg terytorialny:                  0 – 10 pkt.                                                 

2. Podjęte działania promocyjne i upowszechniające realizację projektu: 0 – 10 pkt. 

3. Zgodność z tematyką konkursu:                                                             0 – 10 pkt. 

4. Innowacyjność projektu:                                                                         0 – 10 pkt. 

5. Zawartość merytoryczna i edukacyjna proponowanych działań:           0 – 10 pkt. 

6. Atrakcyjność zaproponowanych form edukacji ekologicznej  

 i kulturowej:                 0 – 10 pkt. 

7. ZaangaŜowanie na potrzeby społeczności lokalnej:                               0 – 10 pkt. 

8. MoŜliwość osiągnięcia zamierzonych efektów:                                     0 – 10 pkt. 

9. Ponadczasowość projektu i moŜliwość wykorzystania w innych     

 uwarunkowaniach lokalnych:                                                                 0 – 10 pkt.       

      Rozdział VI.  

PROCEDURA I TERMINY 

§20 

Procedura przebiegu konkursu: 

1. Identyfikacja i rejestracja zgłoszonych projektów. 

2. Weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem formalnym. 

3. Rejestracja dopuszczonych do konkursu projektów. 

4. Zapoznanie się i ocena wstępna dokumentacji projektu. 

5. Wizja lokalna. 

6. Rekomendacja projektów do nagrody. 

7. Ocena ostateczna. 

8. Głosowanie. 

9. Ustalenie wyników końcowych. 

10. Wręczenie nagród. 
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§21 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o ogłoszeniu konkursu do  

31 marca (w kaŜdym kolejnym roku trwania konkursu). 

§22 

Nabór projektów do konkursu rozpoczyna się od 1 kwietnia i trwa do 31 maja  

(w kaŜdym kolejnym roku trwania konkursu). 

§23 

Zespół Sędziów Sprawozdawców dokonuje oceny formalnej zgłoszonych projektów i ich 

kwalifikacji do dalszego etapu Konkursu do 30 czerwca (w kaŜdym kolejnym roku trwania 

konkursu). 

§24 

Zespół Sędziów Sprawozdawców dokonuje wstępnej oceny zakwalifikowanych projektów 

wraz z wizją lokalną do 31 października (w kaŜdym kolejnym roku trwania konkursu). 

§25 

Kapituła Konkursu ocenia i dokonuje podziału nagród do 31 grudnia (w kaŜdym kolejnym 

roku trwania konkursu). 

§26 

Wręczenie nagród następuje w terminie ustalonym przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Rozdział VII.  

KATEGORIE NAGRÓD 

§27 

Nagroda pienięŜna przyznawana jest w dwóch kategoriach: 

1. Kategoria I – będąca promocją współpracy pomiędzy samorządami gmin lub 

powiatów oraz jednostkami im podległymi, bądź organizacjami lub podmiotami 

gospodarczymi działającymi i zarejestrowanymi na właściwym miejscowo terenie. 

a. Projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności 

proekologicznej. 
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b. Projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności  

prokulturowej. 

2. Kategoria  II - będąca promocją działania i inicjatyw społecznych samorządów 

lokalnych (gminnych i powiatowych).  

a. Projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności 

proekologicznej. 

b. Projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności 

prokulturowej. 

§28 

O nagrodę w I kategorii mogą się ubiegać podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje 

działające i zarejestrowane na właściwym miejscowo terenie, a w kategorii II samorządy 

lokalne (gminne, powiatowe).  

 

Rozdział VIII. 

 NAGRODY I WYRÓ śNIENIA 

§29 

Nagrody pienięŜne przyznaje Kapituła Konkursu. 

§30 

Kapituła Konkursu ustala wysokość nagród pienięŜnych i dokonuje ich podziału na 

posiedzeniu. 

§31 

Fundusz nagród tworzy się ze środków: 

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

2. BudŜetu Województwa Wielkopolskiego.  

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

wydatkowane są wyłącznie na nagrody dla projektów o charakterze proekologicznym. 
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   §32  

KaŜda zmiana w Regulaminie Konkursu pn. „ Działania proekologiczne i prokulturowe 

w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” wymaga pozytywnego zaopiniowania 

Regulaminu Konkursu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nagrody pienięŜne z Wojewódzkiego Funduszu wypłacane 

będą zgodnie z Regulaminem wypłaty nagród Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

          §33  

Nagrody pienięŜne będą wypłacane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona 

edycja konkursu. 

Rozdział IX.  

ORGANIZACJA KONKURSU 

§34 

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu. 

§35 

1. Formularz zgłoszeniowy projektu do konkursu przesyła się na adres: 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Środowiska 

Pl. Wolności 18 

61-739 Poznań 

 

2. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
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§36 

Regulamin Konkursu zatwierdza Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

§37 

Nagrodzone przez Kapitułę Konkursu projekty zostaną zaprezentowane na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

§38 

Obsługę techniczną, biurową i organizacyjną konkursu zapewnia Departament Środowiska 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

Rozdział X.  

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§39 

Wątpliwości interpretacyjne poszczególnych postanowień Regulaminu rozstrzyga Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

§40 

Od rozstrzygnięć Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawach regulaminowych nie 

ma odwołania. 

§41 

Organizator konkursu zastrzega moŜliwość wykorzystania w praktyce kaŜdego projektu 

zakwalifikowanego do konkursu. 

 

 


