Regulamin konkursu
„Lider Pomorza Zachodniego” – edycja 2014

I.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu „Lider Pomorza Zachodniego” – edycja 2014, zwanego dalej
Konkursem, jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Sekretariat Regionalny
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

II.

Konkurs prowadzony jest na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy i dobrych praktyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych i kreatywnych
liderów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej, aktywizują społeczności wiejskie
oraz propagują nowoczesne metody gospodarowania i aktywnie uczestniczą w unijnych programach
rozwoju wsi.

III.
1.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy obszarów wiejskich
województwa zachodniopomorskiego.

2.

Kandydatem do udziału w Konkursie może być osoba, która nie została skazana prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwa karne lub karne skarbowe.

3.

Do konkursu nie mogą przystąpić osoby, które w poprzedniej edycji Konkursu „Lider Pomorza
Zachodniego” zajęły I, II lub III miejsce w jednej z dwóch kategorii konkursowych.

4.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie
i powinowaci w tym samym stopniu, rodzeństwo oraz jego zstępni, wstępni).

5.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
a. Małe projekty PROW,
b. Lider wiejski.

6.

Kandydatury do udziału w Konkursie mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe i społeczne działające na obszarach wiejskich oraz mieszkańcy
województwa zachodniopomorskiego. Każda osoba i instytucja może zgłosić do Konkursu
maksymalnie dwie kandydatury.

7.

Zgłoszeń

należy

dokonywać

na

formularzu

do niniejszego Regulaminu.

Strona 1 z 5

zgłoszeniowym

stanowiącym

załącznik

8.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w programie WORD. Formularze zgłoszeniowe
wypełnione odręcznie nie będą brane pod uwagę.

9.

Formularz zgłoszeniowy musi zawierać czytelny podpis zgłaszającego lub osoby uprawnionej
przez podmiot zgłaszający.

10. Każdy kandydat zgłoszony do konkursu musi czytelnie podpisać się pod Oświadczeniem
uczestnika konkursu, zwanym dalej Oświadczeniem.
11. Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie są dostępne do pobrania na stronach: www.wzp.pl
oraz www.zachodniopomorskie.ksow.pl
12. Do zgłoszenia należy dołączyć na dowolnym nośniku cyfrowym w wersji elektronicznej
dokumenty potwierdzające stwierdzenia w nim zawarte: zdjęcia, wycinki prasowe, kopie uchwał
rad gmin/powiatów, dyplomów, itp. (teksty w programie Word; skany dokumentów; zdjęcia
w formacie jpg o rozdzielczości min. 300 dpi). Dołączone dokumenty nie mogą naruszać
czyichkolwiek praw autorskich.
13. Płyty i inne nośniki cyfrowe dołączone do zgłoszenia muszą być podpisane imieniem
i nazwiskiem zgłaszanego kandydata.
14. Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie (oba w wersji papierowej) oraz dokumentację
konkursową (w wersji elektronicznej) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:
Sekretariat Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Starzyńskiego 1, pokój 308
70-506 Szczecin
15. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby, o której mowa w punkcie III
podpunkt 14 (ul. Starzyńskiego 1, pokój 308). Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą
rozpatrywane.
16. W przypadku, gdy zgłoszenie posiadać będzie braki formalne, Organizator wezwie drogą
mailową podmiot zgłaszający do usunięcia błędów w terminie 2 dni roboczych od otrzymania
wezwania. W przypadku braku usunięcia wszystkich błędów zgłoszenie pozostawia się
nierozpatrzone.
17. Organizator nie zwraca przesłanej dokumentacji.

IV.

PRZEBIEG KONKURSU

1.

Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od dnia 31 maja 2014 roku do dnia 15 września 2014 roku.

2.

Do oceny zgłoszeń Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego powoła Komisję Konkursową,
zwaną dalej Komisją, w skład której wejdą:
a. członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
b. Dyrektor Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego,
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c. przedstawiciel Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa
Zachodniopomorskiego,
d. dwóch przedstawicieli Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
3.

Po zakończeniu prac Komisji sporządzony zostanie protokół.

4.

Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Szczecinie we wrześniu
2014 roku.

5.

Termin i miejsce uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podane na stronie internetowej
www.zachodniopomorskie.ksow.pl oraz przesłane zostanie do laureatów Konkursu drogą
mailową.

6.

Po zakończeniu Konkursu sylwetki laureatów wraz z krótkim opisem umieszczone zostaną
w prasie o zasięgu regionalnym.

V.
1.

KATEGORIA „MAŁE PROJEKTY PROW”
Do udziału w Konkursie w kategorii „Małe projekty PROW” może zgłosić się lub zostać zgłoszony
beneficjent projektów zrealizowanych częściowo lub w całości na obszarach wiejskich
województwa zachodniopomorskiego i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie Lokalach Strategii Rozwoju” w zakresie operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach „małych projektów” tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się
do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu (tj. zatwierdzenie
sprawozdania końcowego z realizacji operacji poprzez potwierdzenie tego faktu w karcie
weryfikacji wniosku o płatność – cześć C3 karty weryfikacji wniosku o płatność) do dnia 31 maja
2014 roku.

2.

Przez beneficjenta w kategorii „Małe projekty PROW” rozumiemy osobę fizyczną lub osobę
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

3.

Projekty zgłoszone w poprzedniej edycji Konkursu „Lider Pomorza Zachodniego” w kategorii
„Małe projekty PROW” nie mogą być ponownie zgłoszone w Konkursie.

4.

Członkowie Komisji oceniać będą każdego kandydata kierując się następującymi kryteriami:
a. pomysłowość, oryginalność i innowacyjność zrealizowanego projektu (0 – 5 pkt.),
b. wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy (0 – 5 pkt.),
c. wzmacnianie aktywizacji społeczności wiejskiej (0 – 5 pkt.),
d. zasięg / obszar realizacji projektu (0 – 5 pkt.).

VI.
1.

KATEGORIA „LIDER WIEJSKI”
Do udziału w Konkursie w kategorii „Lider wiejski” może zostać zgłoszona osoba fizyczna
niewchodząca w skład organów zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego,
która aktywnie i kreatywnie pracuje na rzecz społeczności lokalnej, aktywizując społeczności
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wiejskie

województwa

zachodniopomorskiego

oraz

propaguje

nowoczesne

metody

gospodarowania.
2.

Członkowie Komisji oceniać będą każdego kandydata za działalność prowadzoną przez niego
w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 maja 2014 roku kierując się następującymi kryteriami:
a. wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej (0 – 5 pkt.),
b. organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego (0 – 5 pkt.),
c. propagowanie nowoczesnych metod rozwoju obszarów wiejskich (0 – 5 pkt.),
d. zasięg / obszar oddziaływania aktywności kandydata (0 – 5 pkt.).

VII.
1.

NAGRODY
Komisja Konkursowa trzem najwyżej ocenionym kandydatom w każdej kategorii przyzna nagrody
finansowe o wartości brutto:

2.

a. I miejsce

5 000,00 zł,

b. II miejsce

3 000,00 zł,

c. III miejsce

2 000,00 zł.

Laureatem Konkursu (za zajęcie I, II i III miejsca) w każdej z kategorii można zostać tylko jeden
raz.

3.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
od kwoty nagrody finansowej pobiera się podatek dochodowy od osób fizycznych.

VIII.
1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Organizator Konkursu oświadcza, że dane osobowe kandydatów, jak i zgłaszających podane
w formularzach zgłoszeniowych, zostaną zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wykorzystane wyłącznie
do celów związanych z realizacją Konkursu oraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia w ramach pomocy technicznej PROW na lata 2007-2013, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926
z późn. zm.).

2.

Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami,

w

tym

w

szczególności

zabezpieczy

je

przed

udostępnieniem

osobom

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IX.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonujący w Wydziale Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:
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a. e-mail: ksow@wzp.pl,
b. nr tel.: (91) 31 29 335, (91) 31 29 328,
c. fax: (91) 31 29 340.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

3.

Konkurs został zlecony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków
pomocy technicznej PROW na lata 2007-2013, schemat III, w ramach realizacji zapisów Planu
działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.
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