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HARMONOGRAM KONKURSU
na „Najaktywniejsze sołectwo 

w Dolinie Baryczy 2013”

1. Ogłoszenie konkursu – „Partnerstwo dla Doliny 
Baryczy” – do 31 stycznia 2013

2.  Zgłoszenie do konkursu przez Radę Sołecką 
– do 28 lutego 2013

3.  Szkolenie dla przedstawicieli zgłoszonych sołectw 
ze sposobów prowadzenia dokumentacji 
konkursowej i obsługi serwisu internetowego 
www.aktywni.barycz.pl – marzec 2013

4.  Monitoring aktywności w serwisie 
www.aktywni.barycz.pl przez Komisję 
– marzec–listopad 2013 

5.  Złożenie sprawozdania przez Radę Sołecką za 
okres od 1 stycznia do 30 listopada 2013 
– do 6 grudnia 2013 

6.  Wizyty Komisji w najaktywniejszych sołectwach 
– grudzień 2013

7.  Rozstrzygnięcie konkursu – do 31 grudnia 2013
8.  Uroczysta Gala Podsumowująca IV edycję 

– I półrocze 2014 
9.  Ogłoszenie V edycji Konkursu – do 31 stycznia 2014. 

Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza IV edycję konkursu na 

„Najaktywniejsze Sołectwo 
w Dolinie Baryczy” 
Sołtysi, liderzy wiejscy, 

aktywni mieszkańcy Doliny Baryczy! 
Zapraszamy do promowania swojej wsi,

pokazania aktywności, 
pochwalenia się pomysłami 
i działalnością na rzecz wsi 

i społeczności wiejskiej oraz 
do rywalizacji o miejsce na podium! Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 
w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywi-
zacja, współ� nansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 – LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 

wydawca: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
opracowanie: Marta Kamińska

zdjęcia: Marta Kamińska
projekt gra� czny: kontakt@bart-studio.com.pl

wydawca: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

HARMONOGRAM KONKURSU



Kryteria oceny: 
1.  Redagowanie podstrony w serwisie www.aktywni.barycz.pl

• Kompleksowość informacji o sołectwie, wypełnione treścią 
wszystkie zakładki podstrony. 

• Jakość i aktualność zamieszczanych informacji, poprawność ję-
zykowa.

• Różnorodność tematyczna i dokumentacyjna dotycząca życia 
sołectwa. 

• Systematyczność umieszczania informacji dot. bieżących wy-
darzeń. 

2. Estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu 
wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego
•  Dbałość o porządek i estetykę terenów i obiektów publicznych 

i prywatnych. 
• Troska o elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej, małą archi-

tekturę nawiązującą do tradycyjnego krajobrazu kulturowego 
i przyrodniczego Doliny Baryczy. 

• Urządzone „centrum wsi” – miejsce życia społecznego wsi, 
z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych dla mieszkańców.

3. Aktywność i partnerskie działanie wsi
•  Aktywnie działające i współpracujące na rzecz wspólnych ce-

lów organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne.
• Imprezy publiczne o charakterze integracyjnym i promo-

cyjnym zorganizowane przez mieszkańców: skierowane do 
mieszkańców, o zasięgu lokalnym, regionalnym i szerszym.

• Partnerstwo z innymi podmiotami na obszarze Doliny Bary-
czy, w tym z usługodawcami i producentami w ramach syste-
mu promocji „Dolina Baryczy Poleca”.

• Kultywowanie tradycji i obyczajów: np. istnienie chóru, ze-
społu tanecznego, pielęgnowanie folkloru, wytwarzanie pro-
duktów lokalnych utożsamianych ze wsią (produkty, potrawy, 
rękodzieło, itp); zachowanie tożsamości wsi.

• Wspólne przedsięwzięcia łączące pokolenia.

4. Realizacja projektów 
• Ilość i zakres działań � nansowanych ze środków własnych, sa-

modzielnie wypracowanych lub pozyskanych od sponsorów.
• Ilość i zakres projektów zrealizowanych z udziałem środków 

zewnętrznych, pozyskanych przez sołectwo (inne niż fundusz 
sołecki, np. gmina, powiat, konkursy grantowe) itp. 

Warunki udziału w konkursie
• W konkursie może wziąć udział każde aktywne sołectwo poło-

żone na obszarze działania LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 
(obszar gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, 
Sośnie, Twardogóra, Żmigród), z wyłączeniem laureata pierwsze-
go miejsca każdej edycji konkursu.

• Zgłoszenia dokonuje rada sołecka. Zgłoszenie jest jednoznaczne 
z zaakceptowaniem regulaminu konkursu. 

• Zgłoszenie należy wysłać do 28 lutego 2013 e-mailem: partner-
stwo@nasza.barycz.pl oraz dostarczyć do biura organizatora: 
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (adres w stopce) osobiście lub 
pocztą. Zgłoszenie należy dokonać na prawidłowym formularzu, 
z wymaganymi załącznikami oraz podpisami (wersja papierowa).

• Sołectwo jest zobowiązane do udziału w spotkaniach szkole-
niowych oraz samodzielnego redagowania podstrony sołectwa 
w serwisie www.aktywni.barycz.pl, zgodnie z wytycznymi.

• Po zakończeniu konkursu sołectwo składa sprawozdanie za okres 
od 1 stycznia do 30 listopada 2013, w odniesieniu do kryteriów 
konkursowych i w zakresie opisanym w kategoriach oceny. Spra-
wozdanie należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej do 
6 grudnia 2013.

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi Do-
liny Baryczy do podejmowania i promowania inicjatyw 
na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególno-
ści poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wy-
poczynku, kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych, 
zwiększanie integracji mieszkańców oraz dbanie o za-
chowanie tradycyjnej architektury regionu.

Dodatkowe punkty przyznawane będą za realizację projek-
tów w ramach środków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Do-
liny Baryczy”:

1)  Działaj Lokalnie
2)  Małe Projekty w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Do-

liny Baryczy na lata 2007–2013
•  Współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców 

w realizacji projektów.

5.  Oferta tematyczna wsi 
• Oferta skierowana do mieszkańców (edukacyjna, rekreacyjna, 

rozrywkowa itp.).
• „Pomysł na wieś – wieś z pomysłem” – oferta wsi lub projekty 

wsi tematycznej. 
• Ilość podmiotów zaangażowanych w rozwijanie oferty wsi lub 

projektów wsi tematycznej.
• Zasięg oferty wsi lub wsi tematycznej.

6.  Planowe i zaplanowane działanie 
• Innowacyjność pomysłów realizowanych z funduszu sołeckie-

go lub z innych źródeł.
• Posiadanie dokumentu strategicznego (np. Sołecka Strategia 

Rozwoju, Plan Odnowy Miejscowości itp.), zaangażowanie 
mieszkańców w realizację strategii, aktualizacja zapisów. 

 
7.  Promocja sołectwa i działań 

• Poprawnie, ciekawie, czytelnie napisane sprawozdanie, bogata 
dokumentacja zdjęciowa.

• Spotkanie z Komisją – ilość zaangażowanych mieszkańców, 
swoboda prezentacji, atmosfera, pojęcie o omawianych zagad-
nieniach i sposób przekazywania informacji itp. 

8.  Korzystanie oferty Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 
• Udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, wyjazdach in-

tegrujących, podnoszących kwali� kacje.
• Prezentacja oferty/dorobku wsi w imprezach organizowanych 

przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, tj. Dni Karpia, Jarmark 
Świąteczny itp.

Nagrody: 
• Komisja wybierze laureatów miejsc I–III oraz wskaże wyróżnienia. 

Komisja może przyznać miejsca równoległe lub nie przyznać ich 
wcale. 

• Laureat I miejsca otrzyma tytuł „Najaktywniejsze Sołectwo Doliny 
Baryczy w roku 2013”. 

• Pula nagród w edycji 2013 wynosi 15000 zł. Za I miejsce przysłu-
guje nagroda rzeczowa o wartości 5000 zł, II – 3000 zł i III – 2000 
zł. Pozostałe środki mogą być przeznaczone na wyróżnienia. 

• Organizator konkursu może sprecyzować cel i sposób wykorzy-
stania środków.

• W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów dopusz-
cza się przyznanie dodatkowych nagród.


