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Regulamin Konkursu  

„Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej” 

 

 

 

§1 Organizator Konkursu 

 

Organizatorem konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”, zwanego dalej 

„Konkursem” jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, zwana dalej „LGD Ziemi 

Siedleckiej”, która wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Restauracją 

Zaścianek Polski realizuje projekt pt. „Partnerstwa Lokalne”. 

 

 

§2 Cele Konkursu 

 

 Celem Konkursu jest uhonorowanie osób fizycznych lub prawnych, a także innych 

podmiotów, które mają wybitne zasługi dla rozwoju kapitału społecznego obszaru, 

objętego działaniem LGD Ziemi Siedleckiej (gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, 

Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn), zwanego dalej „obszarem 

funkcjonowania LGD Ziemi Siedleckiej”, w szczególności poprzez: 

a) podejmowanie inicjatyw wspólnotowych oraz ich wspieranie na terenie obszaru 

LGD Ziemi Siedleckiej, 

b) upowszechnianie współpracy międzyludzkiej w obrębie reprezentowanego sektora 

oraz współpracy międzysektorowej na terenie obszaru funkcjonowania LGD Ziemi 

Siedleckiej, 

c) zwiększanie aktywności społecznej przedstawicieli 3 sektorów: publicznego, 

gospodarczego i społecznego na obszarze funkcjonowania LGD Ziemi Siedleckiej. 

 Wyłonienie na obszarze funkcjonowania LGD Ziemi Siedleckiej liderów zmian - 

„Ambasadorów Zmian Ziemi Siedleckiej”, w każdym z sektorów (publiczny, gospodarczy 

i społeczny). 

 

 

§3 Uczestnicy 

 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz inne podmioty, 

reprezentujące 3 sektory: 
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a) publiczny, np. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, szkoły publiczne, 

państwowe i samorządowe instytucje kultury, itd. 

b) gospodarczy, np. przedsiębiorcy, klastry gospodarcze, itd. 

c) społeczny, np. organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, grupy nieformalne, 

sołtysi, itd. 

 

 

§4 Warunki uczestnictwa 

 

1. Do Konkursu mogą przystępować kandydaci, zgłoszeni na podstawie oceny całokształtu 

działalności, w tym osiągnięć o istotnym znaczeniu dla rozwoju kapitału społecznego 

obszaru LGD Ziemi Siedleckiej, będące osobami fizycznymi lub prawnymi, a także inne 

podmioty. 

2. Dopuszcza się zgłoszenie tylko jednego wniosku przez jeden podmiot lub osobę. 

 

 

§5 Harmonogram 

 

1. Zarząd LGD Ziemi Siedleckiej ogłasza Konkurs wraz z naborem wniosków 

konkursowych, który trwa od 25 listopada do 9 grudnia 2016 r. 

2. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie laureatom nagród nastąpi 

podczas konferencji podsumowującej realizację projektu „Partnerstwa Lokalne”. 

 

 

§6 Kapituła 

 

1. Kapitułę konkursową powołuje Zarząd LGD Ziemi Siedleckiej, spośród swoich członków, 

partnerów projektu „Partnerstwa Lokalne” oraz innych przedstawicieli obszaru LGD Ziemi 

Siedleckiej, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania kapitału 

społecznego. 

2. Kapituła Konkursu liczy od 5 do 10 członków. 

3. Dla ważności obrad Kapituły wymagana jest obecność 80 % członków Kapituły. Decyzje 

zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

4. Udział w Kapitule jest honorowy. Za swoją pracę członkowie nie otrzymują 

wynagrodzenia. 
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§7 Kryteria oceny 

 

1. Oceny wniosków konkursowych pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje 

Kapituła. 

2. Wnioski niekompletne lub podpisane przez osoby nieupoważnione nie będą rozpatrywane. 

3. Wniosek powinien mieć pisemne poparcie przedstawicieli dwóch sektorów, z których nie 

pochodzi podmiot/osoba składający/a wniosek. Wzór poparcia stanowi Załącznik nr 3 do 

Regulaminu Konkursu.  

4. Ze złożonych wniosków konkursowych dokonana zostanie ich selekcja pod względem 

oceny formalnej. Następnie Kapituła dokonuje wyboru 3 laureatów (po jednym z każdego 

z sektorów). 

5. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) podejmowanie inicjatyw wspólnotowych oraz ich wspieranie na terenie obszaru LGD 

Ziemi Siedleckiej (0 – 5 pkt), 

b) upowszechnianie współpracy międzyludzkiej w obrębie reprezentowanego sektora 

oraz współpracy międzysektorowej na terenie obszaru funkcjonowania LGD Ziemi 

Siedleckiej (0 – 5 pkt), 

c) zwiększanie aktywności społecznej przedstawicieli 3 sektorów: publicznego, 

gospodarczego i społecznego na obszarze funkcjonowania LGD Ziemi Siedleckiej  

(0 – 5 pkt). 

6. Maksymalna liczba punktów wynosi 15 pkt. 

7. Za najlepszy uznany zostanie wniosek, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. 

 

 

§8 Wymagania formalne 

 

1. Wnioski konkursowe składane są osobiście w biurze LGD Siedleckiej (08-110 Siedlce, ul. 

Chopina 10, p. 201) lub drogą pocztową (decyduje data wpływu!). Wypełniony formularz 

wniosku konkursowego należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,  

w programie komputerowym w programie Microsoft Office Word. 

2. Uprawniony podmiot lub osoba składa wniosek konkursowy według wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. Wnioski konkursowe będą dostępne 

na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl i w biurze LGD Ziemi Siedleckiej.  

3. Nie będą rozpatrywane wnioski: 

1) złożone na innych drukach, niż określone w załączniku do regulaminu, 

2) złożone po terminie naboru, 

3) niekompletne.  

4. Formularze wniosków konkursowych powinny być podpisane przez osoby zgłaszające 

kandydata, natomiast w przypadku podmiotów przez osobę/osoby upoważnione do 

http://www.lgdsiedlce.pl/
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składania oświadczeń woli. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. 

5. Integralną częścią każdego wniosku jest opis, który jest podstawą oceny merytorycznej. 

Wniosek powinien zawierać również nazwisko autora/autorów. Wniosek może zawierać 

zdjęcia (również w wersji elektronicznej). 

6. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres) zgodnie z celami Konkursu oraz zobowiązanie do promowania LGD 

Ziemi Siedleckiej oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

7. Laureaci Konkursu są zobowiązani do udziału w kapitule Konkursu w kolejnych latach.  

  

 

§10 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w biurze LGD Ziemi 

Siedleckiej (08-110 Siedlce, ul. Chopina 10, p. 201, tel.: 25 6330139). 

2. Osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest koordynator projektu „Partnerstwa 

lokalne”, Kazimierz Łęczycki (tel.: 25 6330139). 


