
                                        

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PRZEMYSKA”, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl tel/fax.16 676 02 57 kom.691 079 944 
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Regulamin konkursu  

„Aktywni społecznie” 

Edycja 2016 
 

 

 

§ 1 

 

Organizacja Konkursu 

Organizatorem Konkursu – jest Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, 

ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl. 

 

§ 2 

 

Cel Konkursu 

 

Celem przewidzianym do realizacji w ramach konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw 

ukierunkowanych na realizację zadań określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność LGD „Ziemia Przemyska” na lata 2014-2020: 

 

1.  Organizacja warsztatów służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa. 

Wskaźniki przewidziane do osiągnięcia: 

 Liczba zorganizowanych warsztatów 

 Liczba osób uczestniczących w warsztatach/ w tym liczba osób z grup 

defaworyzowanych*  

 Liczba osób deklarujących wzrost poziomu wiedzy z zakresu lokalnego 

dziedzictwa kulturowego i historycznego/ w tym liczba osób z grup 

defaworyzowanych * 

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsięwzięcia: 3000 zł. 

 

2. Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i obrzędy 

Wskaźniki przewidziane do osiągnięcia: 

 Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie 

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsięwzięcia: 1500 zł. 
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3. Organizacja działań aktywizacyjnych, integracyjnych oraz rekreacyjnych 

Wskaźniki przewidziane do osiągnięcia: 

 Liczba zorganizowanych działań 

 Liczba osób uczestniczących w działaniach aktywizacyjno-integracyjnych/ 

w tym liczba osób z grup defaworywowanych*  

 Liczba osób zadowolonych z działań aktywizacyjno-integracyjnych/ w tym 

liczba osób z grup defaworywowanych* 

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsięwzięcia: 2000 zł. 

 

 

4. Organizacja działań mających na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych 

umiejętności, w szczególności w kontekście uwarunkowań rynku pracy 

Wskaźniki przewidziane do osiągnięcia: 

 Liczba zorganizowanych działań 

 Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-szkoleniowych/ 

w tym liczba osób z grup defaworywowanych* 

 Liczba osób które podniosły poziom wiedzy i nabyły nowe umiejętności/ 

w tym liczba osób z grup defaworywowanych* 

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsięwzięcia: 2000 zł. 

 

*Osoby z grup defaworyzowanych – osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo 

 

 

§ 3 

 

Uczestnicy Konkursu 

 

1. Konkurs kierowany jest do jednostek kultury, organizacji pozarządowych oraz innych 

organizacji (np. KGW itp.) działających obszarze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” 

(czyli na terenie gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, 

Żurawica). 

2. Każda jednostka/organizacja może złożyć tylko 1 wniosek. Złożenie dwóch lub więcej 

wniosków powoduje wykluczenie Beneficjenta z Konkursu. 
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§ 4 

 

Ogólne warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie wniosku (będącego 

załącznikiem do niniejszego regulaminu) oraz jego złożenie osobiście lub za 

pośrednictwem poczty w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA 

PRZEMYSKA”, ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, pokój 95. Wnioski można 

także przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd@ziemiaprzemyska.pl 

2. Wniosek należy także złożyć w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD lub przesłać 

mailem na adres: lgd@ziemiaprzemyska.pl) 

3. Zgłoszenia należy składać w terminie do 24 sierpnia 2016 r. 

4. Wnioski niekompletne, niewypełnione w całości, złożone po terminie lub nie 

spełniające kryterium dostępu nie będą podlegały ocenie. 

5. Zastrzegamy możliwość obniżenia dofinansowania w przypadku uznania wydatków za 

nieracjonalne lub nieadekwatne do planowanego przedsięwzięcia. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu z listą rankingową zostanie zamieszczone na stronie 

www.ziemiaprzemyska.pl do dnia 30 sierpnia 2016 r. 

7. Przewiduje się możliwość utworzenia listy rezerwowej. W przypadku wolnych środków 

finansowych projekty te zostaną dofinansowane w późniejszym terminie.  

8. Komisja oceniająca wnioski weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

Kryterium dostępu: 

Zgodność z celami Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD 

„Ziemia Przemyska” na lata 2014-2020 (we wniosku musi zostać wskazany wiodący 

Cel Ogólny oraz Cel szczegółowy z LSR, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia) 

 

Kryteria strategiczne 

I. Przedsięwzięcie obejmujące wsparciem minimum 25 % uczestników z grup 

defaworyzowanych: 

 3 pkt (min. 25% uczestników pochodzi z grup defaworyzowanych) 

 0 pkt (w przedsięwzięciu nie będą brały udziału osoby z grup 

defaworyzowanych lub będzie ich mniej niż 25%)  

 

 

mailto:lgd@ziemiaprzemyska.pl
mailto:lgd@ziemiaprzemyska.pl
http://www.ziemiaprzemyska.pl/
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II. Zasięg oddziaływania: planowane przedsięwzięcie organizowane będzie na terenie 

kilku miejscowości lub będzie angażowało/aktywizowało mieszkańców kilku 

miejscowości 

 4 pkt - pow. 3 miejscowości 

 2 pkt - 2 – 3 miejscowości 

 0 pkt - 1 miejscowość 

 

III Trwałość i cykliczność inicjatywy: Wskazanie we wniosku na ile planowana przez 

Wnioskodawców inicjatywa będzie kontynuowana po zakończeniu realizacji projektu.  

 od 0 do 3 pkt 

 

IV Racjonalność i adekwatność budżetu do zaplanowanych działań 

 od 0 do 3 pkt 

 

V Zaangażowanie własnych zasobów Beneficjenta (Nie jest wymagane wnoszenie 

wkładu własnego przez Beneficjenta jednak preferowane będą przedsięwzięcia, które 

zakładają  zaangażowanie także własnych zasobów (np. finansowych, niefinansowych 

w tym praca wolontariuszy i członków Stowarzyszenia).  

 3 pkt. –  wkład finansowy minimum 5 % wartości przedsięwzięcia 

 2 pkt. – wkład finansowy minimum 3 % wartości przedsięwzięcia 

 1 pkt. – wkład niefinansowy 

(maksymalna ilość punktów z Kryterium V wynosi 4 pkt.) 

 

§ 5 

 

Limit środków 

 

1. Na konkurs przewidziano 20 000,00 zł.  

2. Inicjatywy dofinansowywane będą do limitu posiadanych środków. 

 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania 

„ZIEMIA PRZEMYSKA” 

 


