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Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” 

ul. Sienkiewicza 1; 42-286 Koszęcin 

 

 

REGULAMIN  

KONKURSU NA INICJATYWĘ ODDOLNĄ 

dla organizacji pozarządowych z terenu LGD „Spichlerz Górnego Śląska” 

 
§1 

DEFINICJE 
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:  

1. Regulamin – niniejszy regulamin. 

2. Organizator - Fundacja LGD „Spichlerz Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie,  

ul. Sienkiewicza 1, 42-286 Koszęcin.  

3. Uczestnik – formalna organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę i działająca na 

obszarze LGD, biorąca udział w konkursie poprzez wykonanie czynności określonych w 

regulaminie, w szczególności dokonująca zgłoszenia do konkursu.  

4. Nagroda – realizacja 2 zwycięskich inicjatyw ze środków LGD na kwotę nie wyższą niż 

15 000,00 zł każda. 

5. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do 

zidentyfikowania Uczestnika: nazwa organizacji, osoba do kontaktu, adres e-mail oraz 

numer telefonu. 

6. Zgłoszenie – sposób, w jaki Uczestnik bierze udział w konkursie według zasad 

określonych w Regulaminie.  

7. Jury Konkursu – powołane przez Organizatora, składające się z Członków Zarządu 

LGD.  

 

§2 
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W Konkursie może wziąć udział organizacja pozarządowa, posiadającą siedzibę oraz 

prowadząca działalność na terenie obszaru objętego działaniem Fundacji LGD „Spichlerz 

Górnego Śląska”.  

2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia stanowiącego 

załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Zgłoszenie można przesłać drogą elektroniczna na adres: biuro@spichlerz.info.pl podając 

w tytule „Konkurs na inicjatywę oddolną”, pocztą na adres: Fundacja Lokalna Grupa 

Działania „Spichlerz Górnego Śląska”, ul. Sienkiewicza 1, 42-286 Koszęcin z dopiskiem 

mailto:biuro@spichlerz.info.pl
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„Konkurs na inicjatywę oddolną” (decyduje data wpływu do biura LGD) lub złożyć 

osobiście w siedzibie LGD. 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 30 stycznia 2015 r. o godz. 15:00. 

5. Zgłoszenie w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu i 

zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  

6. Informacje o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie 

internetowej oraz w siedzibie LGD. 

7. Każda organizacja spełniająca warunki określone w regulaminie może złożyć 

maksymalnie jedną propozycję inicjatywy oddolnej. 

 

§3 
PRZEBIEG KONKURSU 

Cel konkursu:  
1. Celem Konkursu na inicjatywę oddolną jest aktywizacja organizacji pozarządowych oraz 

integracja mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska”. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

2. Zgłoszenia inicjatywy konkursowej zostaną rozpatrzone przez jury składającego się z 

Członków Zarządu w terminie do 6 lutego 2015 r. Wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie LGD. Organizator skontaktuje się z zwycięską organizacją w 

celu omówienia szczegółów realizacji inicjatywy. 

3. W skład jury nie może wejść osoba bezpośrednio powiązana z organizacją, która złożyła 

propozycję inicjatywy oddolnej. 

4. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne. 

 

Wymagania i kryteria oceny inicjatyw oddolnych przez Jury: 

5. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a. opis działań realizowanych w ramach inicjatywy oraz jej zgodności z celami Lokalnej 

Strategii Rozwoju Spichlerza Górnego Śląska,  

b. budżet, 

c. harmonogram 

6. Jury będzie oceniać propozycje inicjatyw oddolnych wg następujących kryteriów, w skali 

od 0 do 5: 

- dostępność dla wszystkich mieszkańców LGD, 

- oryginalność, 

- zgodność tematyki z Lokalną Strategią Rozwoju, 

- stopień realizacji celu konkursu. 

8. Ostateczny wynik oceny projektu inicjatywy oddolnej stanowi średnia ocena wszystkich 

członków jury. Realizacja inicjatywy konkursowej zostanie zlecona 2 organizacjom, które 

otrzymały największą liczbę punktów uzyskanych w ocenie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z podmiotami, które złożyły propozycje 

inicjatyw oddolnych w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do właściwej oceny 

przedsięwzięcia. 
 

§4 
REALIZACJA KONKURSOWEJ INICJATYWY 

1. Organizator podpisze umowę z organizacjami pozarządowymi na realizację zwycięskich 

inicjatyw. Umowa będzie określała prawa i obowiązki każdej ze stron.  

2. Koszt realizacji konkursowych inicjatyw zostanie w całości sfinansowany przez LGD , 

jednak całkowity koszt nie może przekroczyć 15 000,00 zł brutto dla każdego ze 

zwycięzców.  
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3. Realizacja projektu nastąpi do 31 marca 2015 r. Ostateczny termin zostanie wyznaczony 

przez organizatora po zasięgnięciu opinii organizacji. 

4. Zwycięzca wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora dokumentacji z realizacji 

inicjatywy, w tym dokumentacji zdjęciowej i jej publikowania. 

§5 
DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja LGD „Spichlerz 

Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie przy ul. Sienkiewicza 1.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym 

w szczególności zostaną zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem  

3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 

przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w 

przypadkach wskazanych przez prawo.  

4. Podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy 

Konkursu jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie. 

Niepodanie tych danych lub podanie danych nieprawdziwych uprawnia Organizatorów do 

usunięcia zgłoszenia z Konkursu na każdym jego etapie.  

§6 
NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU 

1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych w regulaminie, Uczestnik 

może być wykluczony z dalszego uczestniczenia w konkursie i pozbawiony prawa do 

Nagrody.  

2. Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie i pozbawienie prawa do nagrody ma miejsce w 

szczególności w przypadku ujawnienia, że Uczestnik nie spełnia warunków określonych 

w regulaminie.  

§7 
PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU  

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.  

2. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez 

przedstawicieli Organizatora.  

 

§8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony 

Regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej LGD. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia konkursu w sytuacji braku zgłoszeń 

lub zgłoszeń niezgodnych z ideą konkursu. 

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1 

Zgłoszenie do udziału w konkursie na inicjatywę oddolną 

 

1. Dane podmiotu zgłaszającego propozycję inicjatywy oddolnej 

 
Nazwa organizacji 

 
 

 

Adres 
 
 

 

KRS 
 

 

Osoba do kontaktu 
 

 

Nr telefonu 
 

 

 
 

2. Opis propozycji inicjatywy oddolnej 

 działania realizowane w ramach operacji, 

 dostępność dla wszystkich mieszkańców LGD, 

 oryginalność, 

 zgodność tematyki z Lokalną Strategią Rozwoju, 

 stopień realizacji celu konkursu. 
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Regulamin konkursu na inicjatywę oddolną dla organizacji pozarządowych z terenu LGD „Spichlerz Górnego Śląska” 6 

3. Budżet projektu 

 

Lp. Zadanie kwota brutto Uwagi 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

7 
 

   

8 

 

   

9 
 

   

 

 
 
 

4. Harmonogram projektu 
 

Lp. Działania w ramach projektu Termin realizacji 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Podpis osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie ze Statutem 
 

 
 
 

…………………………………………. 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
 
 


