
 

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Prezesa Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” 

nr 31/LGD/2019 z 22.05.2019 r. 

  

Regulamin konkursu  
 „Aktywne Sołectwo” 

 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE       

§1. 
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs dla sołectw oraz 
organizacji społecznych (np. KGW, OSP, Grupy Odnowy Wsi, stowarzyszenia, fundacje, 
kluby, grupy harcerskie ) z obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia „Bursztynowy 
Pasaż” Lokalnej Grupy Działania (LGD). 
 

§2. 
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie  „Bursztynowy Pasaż” z siedzibą  
w Gniewinie przy ulicy Szkolnej 3, numer KRS 0000258825, funkcjonujące jako LGD. 

 
§3. 

Konkurs pt. „Aktywne Sołectwo” realizowany będzie w okresie od 24 maja 2019 r. 
do 30 września 2019 r. 
 
II. PRZEDMIOT KONKURSU 
 
Przedmiotem Konkursu „Aktywne Sołectwo” jest realizacja projektów na terenie gmin 
Gniewino i Wejherowo w terminie 19.06 – 30.09.2019 r. skierowanych do mieszkańców 
poszczególnych sołectw.  
Projektem jest inicjatywa społeczna o określonym celu, działaniach, harmonogramie oraz 
budżecie. Cele projektu muszą być spójne z celami Konkursu, a działania adekwatne do 
celów. Mieszkańcy sołectw muszą mieć otwarty i równy dostęp do realizacji projektu na 
każdym jego etapie. Wnioski dotyczące realizacji projektów skierowanych do zamkniętej 
grupy odbiorców np. tylko członków danej organizacji społecznej, nie będą poddane 
ocenie Komisji Kwalifikacyjnej). 
Projekty te mogą przybrać różną formę, zarówno zakupu produktów służących rozwojowi 
i integracji lokalnego społeczeństwa (np. wyposażenie świetlic wiejskich, zakup 
nagłośnienia, zestawu grillowego, namiotu, mebli ogrodowych itp. z których będą korzystali 
wszyscy mieszkańcy sołectwa podczas różnych wydarzeń organizowanych na jego terenie) , 
jak i organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno – aktywizacyjnych  (np. imprezy 
plenerowej zorganizowanej na boisku lub w parku sołeckim, zabawy integracyjnej w 
jednym z obiektów użyteczności publicznej dostępnej dla mieszkańców sołectwa, zabawy 
tanecznej, warsztatów, ogniska, gry terenowej, wystawy, rajdu, biegu,  itp.). W wydarzeniu 



                   

 

                          

może wziąć udział dowolna ilość osób, jednak wielkość imprezy powinna być dostosowana 
do wielkości miejsca (boiska, sali, budynku) oraz możliwości organizacyjnych sołectwa. 
 
Idea konkursu sprowadza się do aktywizacji oraz wspólnego działania społeczności 
lokalnych. Ważne jest zatem, aby Wnioskodawcy wykazali się kreatywnością przy wyborze 
formy realizacji projektu, natomiast mieszkańcy brali czynny udział nie tylko w tworzeniu 
projektu, ale również na etapie jego przygotowania i rozliczenia. W Każdym społeczeństwie 
istnieje taki odsetek mieszkańców, którzy z różnych przyczyn, nie uczestniczą w lokalnych 
spotkaniach i nie nawiązują kontaktów z „sąsiadami”. Konkurs „Aktywne Sołectwo” ma na 
celu zachęcenie tych osób do wyjścia z domu, lepszego poznania środowiska, w którym na 
co dzień przebywają, odnowienia przerwanych znajomości oraz wspólnego spędzenia czasu 
w miłej atmosferze. 
 
III. CEL KONKURSU 
 
Cele konkursu: 
- wyróżnienie aktywnych sołectw oraz organizacji społecznych z obszaru objętego LSR, 
- wsparcie ciekawych inicjatyw społecznych, 
- aktywizacja lokalnej społeczności, 
- pobudzenie sołtysów, lokalnych liderów oraz członków organizacji społecznych do 
zwiększenia pomysłowości w kwestii aktywizacji społeczeństwa lokalnego, 
- zachęcenie sołtysów, lokalnych liderów  praz członków organizacji społecznych do 
aplikowania w przyszłości o środki z kolejnych konkursów, a także z innych źródeł, 
- zachęcenie społeczności lokalnych do tworzenia partnerstw na rzecz realizowanych 
projektów, 
- zwiększenie identyfikowalności mieszkańców z sołectwem oraz działającymi na ich terenie 
organizacjami społecznymi. 
 
IV. UCZESTNICY KONKURSU  
 
W konkursie mogą uczestniczyć: 
- wszystkie sołectwa reprezentowane przez Sołtysów i Rady Sołeckie z terenu Gminy 
Gniewino lub Wejherowo, 
-  organizacje społeczne posiadające swoją siedzibę na terenie Gminy Gniewino lub Gminy 
Wejherowo oraz realizujące działania na rzecz lokalnej społeczności. 
 
Bezpośrednia grupa odbiorców konkursu: 
Są to Sołtysi i Rady Sołeckie poszczególnych sołectw oraz mieszkańcy sołectw zrzeszeni w 
organizacjach społecznych z terenu gmin Gniewino i Wejherowo.  
Pośrednia grupa odbiorców konkursu: 
Są to mieszkańcy wsi, zamieszkujących teren gmin: Gniewino i Wejherowo,  
a w szczególności: 



                   

 

                          

a) młodzieży szkolnej, która rozpoczęła naukę w szkołach średnich i na uczelniach wyższych 
poza miejscem zamieszkania,  
b) mieszkańcy nie uczestniczący w życiu społecznym wsi,  
c) nowi mieszkańcy nie zintegrowani z otoczeniem, 
d) osoby starsze i niepełnosprawne. 
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie bądź dostarczenie podpisanego 
formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu  
w terminie 1 – 9 czerwca 2019 r. na jeden z  poniższych adresów: 

- e-mail:  biuro@bursztynowypasaz.pl  
- listownie bądź osobiście na adres:  
Stowarzyszanie „Bursztynowy Pasaż” 
ul. Szkolna 3 
84-250 Gniewino 
2. Formularz należy wypełnić odręcznie (czytelnie, najlepiej drukowanymi literami)  

lub przy użyciu edytora tekstowego. 
3. Każdy Wnioskodawca w danej edycji konkursu może złożyć tylko jeden wniosek. 
4. Wnioskodawca musi określić, na terenie jakiego sołectwa będzie realizowany 

zgłoszony przez niego projekt. 
5. Jeden projekt może być realizowany na terenie tylko jednego sołectwa. Dopuszcza 

się jednak udział w projekcie osób spoza tego sołectwa. 
6. Komisja Konkursowa może nagrodzić maksymalnie 2 projekty przeznaczone do 

realizacji na obszarze i skierowane do mieszkańców 1 sołectwa. 
7. W przypadku, gdy więcej niż 2 złożone wnioski będą dotyczyły tego samego sołectwa 

i będą spełniały wszystkie wymogi formalne weryfikowane przez pracowników biura 
LGD w Etapie III Konkursu, zostaną one dopuszczone do oceny przez Komisję 
Konkursową (Etap IV Konkursu). Jednak Komisja przyzna nagrody tylko dla 2 
najwyżej ocenionych projektów dotyczących tego samego sołectwa.  

8. W przypadku przesyłania formularza na adres e-mail, należy przesłać zeskanowaną 
wersję podpisanego formularza. 

9. Formularz składany przez Sołtysa i Radę Sołecką podpisuje Sołtys, natomiast w 
przypadku, gdy Wnioskodawcą konkursu jest organizacja społeczna, dokument 
aplikacyjny podpisuje przewodniczący tej organizacji. 

10. W przypadku, gdy zgłoszony projekt będzie dotyczył realizacji wydarzenia, 
warunkiem dopuszczenia złożonego formularza do oceny przez Komisję Konkursową 
będzie zadeklarowanie przez Wnioskodawcę, że dane wydarzenie będzie realizowane 
na terenie reprezentowanego sołectwa. 

11. W przypadku, gdy zgłoszony projekt będzie dotyczył zakupu produktów, warunkiem 
dopuszczenia złożonego formularza do oceny przez Komisję Konkursową będzie 
zadeklarowanie przez Wnioskodawcę, że dane produkty będą służyły rozwojowi i 
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integracji lokalnego społeczeństwa oraz  danej organizacji społecznej i będą 
magazynowane na terenie reprezentowanego sołectwa. 

 
 

 
VI. KOMISJA KONKURSOWA  

§1 
Komisja Konkursowa zostaje powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”. 

 
§2 

1. Komisja składa się z 4 osób: 

− Dwóch członków Zarządu 

− Członka Rady ds. PROW 

− Przedstawiciela biura 
2. Komisja wyłoni spośród swoich członków  przewodniczącego. 

 
 
 

§3 
W przypadku gdy ocenie podlega wniosek, który został zaplanowany do realizacji na terenie 
sołectwa, które jest zamieszkiwane przez członka komisji, wyłącza się on z jego oceny.  
 

§4 
Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny. 

 
VII. REGUŁY PROWADZENIA KONKURSU 
 

§1 
Konkurs składa się z następujących etapów: 
1. Etap I – przeprowadzenie akcji promocyjnej konkursu ( 24.05 – 31.05.2019 ) 
2. Etap II – nabór wniosków ( 1 - 9.06.2019 ) 
3. Etap III - sprawdzenie nadesłanych zgłoszeń konkursowych pod względem formalnym 
przez pracowników biura i tak: 

- zgłoszenia na formularzu udostępnionym przez organizatora należy dostarczyć  
w terminie 1 – 9.06.2019 r. do końca dnia (w przypadku nadania pocztą tradycyjną 
decyduje data wpływu do biura), 

- zgłoszenia, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą  rozpatrywane 
przez Komisję Konkursową, 

- pracownik biura sprawdza poprawność złożonego formularza konkursowego z 
warunkami uczestnictwa w Konkursie określonymi w punkcie II, III, IV i V niniejszego 
Regulaminu. 

 
4. Etap IV – ocena przez Komisję Konkursową wg następujących kryteriów:  



                   

 

                          

 

Lp. Kryterium Zakres punktacji 
(od- do) 

1 Współpraca z partnerami przy realizacji projektu. 0 - 3 pkt. 

2 Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu. 0 - 3 pkt. 

3 
Kreatywność i innowacyjność oraz atrakcyjność działań 
wchodzących w skład projektu. 

0 - 3 pkt. 

4 
Wpływ projektu na zmniejszenie zidentyfikowanych 
obszarów problemowych w sołectwie. 

0 – 5 pkt. 

5 
Wpływ projektu na integrację lokalnego 
społeczeństwa. 

0 – 3 pkt. 

6 

Doświadczenie i dotychczasowy dorobek 
Wnioskodawcy w realizacji projektów lub organizacji 
wydarzeń w latach 2017 i 2018 (wykaz w Formularzu 
zgłoszeniowym oraz dokumentacja zdjęciowa). Podczas 

oceny wniosków Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę jedynie 
te projekty, które będą potwierdzone dostarczoną dokumentacją 
zdjęciową! 

0 – 5 pkt. 

7 
Udział Wnioskodawcy w poprzednich edycjach 
Konkursu Aktywne Sołectwo (Organizator promuje 
pierwszą aktywność) 

0 – 3 pkt 

    
W przypadku tej samej liczby punktów o przyznaniu nagrody zadecyduje wcześniejszy 
termin złożenia wniosku.  

5. Etap V – ogłoszenie werdyktu Komisji Konkursowej 
1. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

www.bursztynowypasaz.pl  (do 11.06.2018) 
2. Wyróżnieni zostaną powiadomieni również listownie.  

6. Etap VI – przekazanie nagród laureatom Konkursu (do 19.06.2019) 
7. Etap VII – realizacja projektów zgłoszonych w konkursie (20.06 – 30.09.2019) 
 
VIII. NAGRODY 

 
1. Organizator konkursu przewidział nagrody w postaci bonów o wartości 1 665,00 PLN 

za wyróżniony projekt, pomniejszoną o wartość podatku dochodowego 
odprowadzanego do Urzędu Skarbowego na podstawie Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z 
późn. zm.). W związku z czym nagrodzeni Wnioskodawcy otrzymają do wykorzystania 
bony o wartości 1 500,00 zł, natomiast podatek dochodowy wyniesie 165,00 zł (od 
każdej nagrody). 

2. Wnioskodawca na formularzu zgłoszeniowym wybiera jeden ze wskazanych przez 
Organizatora sklepów, w którym w całości zrealizuje bon, otrzymany w przypadku 
wyboru danego projektu przez Komisję Konkursową.  
Sklepy, w których sołectwa będą mogły zrealizować bony: 

http://www.bursztynowypasaz.pl/


                   

 

                          

 Leroy Merlin (1 500 zł netto) 

 Media Expert  (1 500 zł netto) 

 Comes (1 500 zł netto)  

 Biedronka (1 500 zł netto) 
Zmiana sklepu na inny po złożeniu formularza zgłoszeniowego nie będzie możliwa. 
Nagrodzony Wnioskodawca może zrealizować bon w całości tylko w jednym, 
wybranym przez siebie sklepie.  

3. W konkursie wyróżnionych zostanie (nagrody otrzyma) dziewięć projektów,  
(w gminie Wejherowo -5, w gminie Gniewino – 4).  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród lub przesunięcia nagród 
pomiędzy gminami, w przypadku gdy zgłoszenia z jednej gminy będą dużo słabsze  
w stosunku do innych, albo nie będzie ich wcale. 
 

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
                   

1. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych opisanych w 
formularzu zgłoszeniowym zgodnie z polityką prywatności stosowaną przez 
Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż. 

2. Polityka prywatności Stowarzyszenia dostosowana jest do nowych regulacji 
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 uchylona 
zostaje dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO). 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest 
artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) 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. 

3. Administratorem Twoich danych jest Zarząd Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, z 
siedzibą w Gniewinie , przy ul. Szkolnej 3  (NIP: 587 163 33 43), dalej zwany 
Administratorem lub Stowarzyszeniem e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl 
www.bursztynowypasaz.pl  

4. Posiadane przez Organizatora Konkursu dane podlegają profilowaniu w celu 
przeprowadzania analiz, chęci przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej 
do potrzeb uczestników Konkursu oferty oraz konieczności wypełniania przez 
Stowarzyszenie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją 
zawartych przez nas umów związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Tym samym, powołując się na ciążące na 
Stowarzyszeniu zobowiązania prawne informujemy, że dane osobowe mogą być 
udostępniane innym podmiotom do tego upoważnionym. 
Przetwarzane kategorie danych uczestników Konkursu to dane osobowe, które 
pochodzą bezpośrednio z Formularzy zgłoszeniowych lub zostały zebrane ze źródeł 
publicznie dostępnych. 

mailto:biuro@bursztynowypasaz.pl
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5. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez kres 5 lat,  licząc od daty 
wypłaty przez Województwo Pomorskie ostatniej transzy pomocy dla Stowarzyszenia 
Bursztynowy Pasaż. Okres ten wynika z charakteru prowadzonej przez 
Stowarzyszenie działalności w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych związanych 
z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez LGD umów. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo 
do: 
- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych (jeśli pozwalają na 
to inne przepisy prawa), 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
- przenoszenia Państwa danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

7. W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z pracownikami Stowarzyszenia, 
pisząc na adres e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl . 

8. Więcej informacji na temat polityki prywatności Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż 
znajduje się na stronie www.bursztynowypasaz.pl  

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§1 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania 
przyczyny. 
 

§2 
Nadesłanie formularza zgłoszeniowego będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego 
regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz zgodą na 
przetwarzanie przekazanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych w ramach 
polityki prywatności stosowanej w Stowarzyszeniu „Bursztynowy Pasaż”. 
 

§3 
Osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu w imieniu Organizatora jest Justyna 
Wiszniewska. W sprawie pytań dot. Konkursu można się kontaktować telefonicznie  
pod nr tel.  535 310 828, drogą elektroniczną na adres biuro@bursztynowypasaz.pl  
lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, w godz. pracy biura LGD. 

mailto:biuro@bursztynowypasaz.pl
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