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REGULAMIN KONKURSU 

„FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA” 

 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU  
 

1. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą  

w Koninie przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 

2. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 

2016-2017.  

 

II. CELE KONKURSU  

 

1. Podniesienie świadomości i aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz podejmowania 

inicjatyw, które służą wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi, 

2. Wzrost wiedzy mieszkańców wsi w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej 

społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,  

3. Poszerzenie wiedzy środowisk wiejskich w zakresie możliwości jakie stworzyło wejście w życie 

ustawy o funduszu sołeckim, 

4. Identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz 

społeczności lokalnej. 
 

III. ADRESACI KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które 

zrealizowały projekty, sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego 

lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. 

 

WAŻNE: łączny udział z środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład 

własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może 

być mniejszy niż 50%. 

2. Z konkursu wyłączone są projekty nagrodzone w poprzednich edycjach. 
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3. Konkurs realizowany jest w II kategoriach: 

I. Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego, 

II. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi. 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie/przesłanie formularza 

zgłoszeniowego wraz z załącznikami, zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik 1 do 

regulaminu do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 

Konin.   

2. Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs w obydwu kategoriach upływa 27 maja 2016 r. 

(decyduje data wpływu do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów).   

3. Zgłoszenie powinno zawierać formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z załącznikami i zdjęciami (zdjęcia w rozdzielczości 2000 x 

2800 pikseli w formacie JPG, formularz zgłoszenia w  MS Word, załączniki w dowolnym formacie). 

Przesłane zgłoszenie wraz z załącznikami i zdjęciami oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne 

wykorzystanie do celów informacyjno-promocyjnych konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 

inicjatywa” i bieżącej pracy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

4. Formularz zgłoszeniowy składa się z II części. 

1) W I części należy dokonać opisu zgłoszonego projektu – zgodnie z kryteriami 

konkursu, którego źródło finansowania stanowiły środki wyodrębnione w budżetach 

gmin zgodnie z zapisami art. 3, pkt.1 ustawy o funduszu sołeckim. 

2) W II części należy wskazać osobę - mieszkańca wsi, który wykazał się ogromnym 

zaangażowaniem i poświęceniem przy realizacji projektu oraz uzasadnić wybór danej 

osoby (zgodnie z kryteriami konkursu).  

Wskazanie najaktywniejszego  mieszkańca zaangażowanego w realizację 

zgłaszanego do konkursu projektu jest warunkiem koniecznym do ważności 

zgłoszenia.  

5. Zgłoszenia na Konkurs może w imieniu sołectwa dokonać: sołtys, członek rady sołeckiej oraz 

wójt/burmistrz. 

6. Z każdego sołectwa można zgłosić tylko 1 projekt.  
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7. Obowiązkowe załączniki, do formularza zgłoszeniowego: 

 

 Dotyczące części I formularza: 

1) Potwierdzona za zgodność z oryginałem przez urząd gminy/urząd miasta  kserokopia 

wniosku sołectwa złożonego do wójta (burmistrza) zgodnie z art. 5 pkt. 1 i 3 ustawy o 

funduszu sołeckim.  

2) Oświadczenie urzędu gminy/urząd miasta o zakończeniu realizacji zgłaszanego do konkursu 

projektu. 

3) Inne materiały dokumentujące zrealizowany projekt np.: zdjęcia (na płycie CD / DVD), 

plany, dziennik budowy itp.; wraz z przekazaniem zdjęć konieczne jest przedłożenie pisemnej 

zgody autora zdjęć na ich nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie przez organizatorów w 

celach informacyjno-promocyjnych (zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik 

do formularza zgłoszeniowego). 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania załączonych zdjęć i tekstów 

zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym na stronach internetowych administrowanych 

przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Samorząd Województwa Wielkopolskiego,  

w mediach i w różnego rodzaju publikacjach, prezentacjach multimedialnych  itp.  

 

 Dotyczące części II formularza: 

1) Zgoda mieszkańca sołectwa na zgłoszenie do konkursu (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik do formularza zgłoszeniowego). 

 Wypełniona ankieta ewaluacyjna 

 

V. KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Oceny zgłoszeń będzie dokonywać komisja konkursowa składająca się  

z 4-7 osób, w tym przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego. 

2. Do prac komisji konkursowej organizatorzy mają możliwość zaprosić przedstawiciela 

regionalnych mediów z terenu województwa wielkopolskiego. 

3. Z prac komisji konkursowej zostaną wykluczeni mieszkańcy sołectw zgłoszonych do konkursu 

oraz członkowie najbliższej rodziny (do II stopnia pokrewieństwa) osób zgłoszonych do II kategorii 

konkursu. W miejsce wykluczonego członka, komisja konkursowa ma prawo powołać inną osobę.  
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VI. OCENA ZGŁOSZEŃ 

 

1. Ocena zgłoszonych projektów odbędzie się w II etapach. 

2. W I etapie komisja konkursowa dokona oceny formalnej zgłoszeń konkursowych, na podstawie 

złożonych dokumentów konkursowych. 

3. Kryteria oceny formalnej: 

1) terminowość zgłoszenia, 

2) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej, dołączona wersja 

elektroniczna wypełnionego formularza, 

3) kompletność załączników, o których mowa w pkt IV WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE, 

4) procentowy udział z środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny 

sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia. 

4. W II etapie nastąpi ocena merytoryczna zrealizowanych przedsięwzięć  i wyłonienie 

zwycięzców. 

Tabela 1: Kryteria oceny merytorycznej – I kategoria konkursu 

Lp. Kryterium oceny Punktacja 

1 Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi 0-20 pkt 

2 Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu  0-20 pkt 

3 Długofalowe oddziaływanie projektu 0-15 pkt 

4 Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej 0-10 pkt. 

5 Oryginalność, innowacyjność projektu  0-10 pkt. 

6 Wkład własny sołectwa 0-15 pkt. 

7 

Przygotowanie dokumentacji konkursowej  

(m.in. jakość i atrakcyjność przedłożonych materiałów, 

kompleksowość opisów) 

0-10 pkt. 

Razem 100 pkt. 
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Tabela 2: Kryteria oceny merytorycznej – II kategoria konkursu 

Lp. Kryterium oceny Punktacja 

1 

Zaangażowanie mieszkańca sołectwa w realizację projektu 

zgłoszonego do konkursu (m.in. udział w przygotowaniu 

dokumentacji projektu i jego realizacji, umiejętność aktywizacji i 

integracji społeczności wiejskiej w związku z realizacją projektu) 

0-20 pkt 

2 
Udział mieszkańca sołectwa w innych projektach realizowanych 

na terenie sołectwa  
0-10 pkt 

Razem 30 pkt. 

 

1. Komisja konkursowa dopuszcza możliwość oceny zgłoszonych projektów w miejscu ich realizacji.  

2. Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentacji zgłoszonych projektów.  

3. Każdy z członków komisji konkursowej wypełnia Kartę oceny zgłoszonego projektu dla 

poszczególnych kategorii.  

4. Z punktacji przyznanej przez członków Komisji zostanie wyliczona średnia ocena dla obydwu 

kategorii konkursu.  

5. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji. 

6. Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad.  

7. Dokumenty złożone do konkursu nie będą podlegały zwrotowi. 

 

VII. NAGRODY W KONKURSIE  
 

1. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień i wręczenia zestawów upominkowych za prace, 

które w wyniku głosowania otrzymają wysoką liczbę punktów. 

2. Komisji oceniającej przysługuje prawo nie przyznania części nagród, jeśli prace nie będą spełniać 
jej oczekiwań w danej kategorii. 

3. Nagrody rzeczowe współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 
2016-2017. 

4. Termin i miejsce uroczystego rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane na stronach internetowych 

organizatorów.  

 

VIII. PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURSU 
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Ogłoszenie konkursu kwiecień 2016 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń 27 maja 2016 r. 

Posiedzenie komisji czerwiec 2016 r. 

Wręczenie nagród 2 lipca 2016 r. 

 

 

IX. POSTANOWENIA KOŃCOWE 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z 
organizacją konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych 
osobowych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Organizator przy współpracy 
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 

3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów (Joanna Kukulska, tel. 797 901 115, e-mail: j.kukulska@kss.org.pl; Grażyna Sędziak, tel. 
797 901 112, e-mail: biuro@wss.konin.pl ). 

4. Regulamin konkursu i wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronach internetowych: 
www.wielkopolskie.ksow.pl oraz www.kss.org.pl; www.funduszesoleckie.eu. 
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