„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin konkursu
„LIDER/LIDERKA POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO 2017”
1. Cel konkursu:
Popularyzowanie odpowiedzialnych postaw liderskich wśród mieszkańców obszaru działania LGD
„Krasnystaw PLUS”.
2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw,
www.lgdkrasnystaw.pl, biuro@lgdkrasnystaw.pl
3. Adresaci:
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gmin Powiatu Krasnostawskiego, którzy popularyzują postawy
liderskie wśród mieszkańców terenów wiejskich.
W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które zorganizowały działanie na rzecz poprawy warunków życia
społeczności lokalnej na terenie powiatu krasnostawskiego oraz przedstawią potwierdzenie w/w działania
forma potwierdzenia: list referencyjny, umowa współpracy, umowa wolontariatu, zdjęcia, itp.). Zgłoszenie jest
ważne w momencie otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionej Karty zgłoszeniowej.
Wszelkie nadesłane materiały pozostają w dokumentacji konkursowej i nie podlegają zwrotowi. Organizator
zapewnia, że przesłane materiały zostaną wykorzystane wyłącznie do celów konkursowych.
Kandydaci do Konkursu mogą być zgłaszani przez:
- Jednostki Samorządu Terytorialnego
- Organizacje pozarządowe
- Grupy nieformalne – grupa min. 10 osób
W konkursie nie mogą wziąć udziału Członkowie Zarządu LGD, Pracownicy Biura LGD oraz laureaci z
poprzednich edycji konkursu.
4. Przebieg konkursu:
Termin zgłaszania Kandydatów upływa w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 16.00.
O terminie zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura LGD. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą
elektroniczną lub listownie na adres wskazany w pkt. 2 lub dostarczyć osobiście do Biura LGD, ul. Matysiaka
7 w Krasnymstawie.
5. Ocena: Oceny dokona 4-osobowa Komisja Konkursowa składająca się z Zarządu Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenia „Krasnystaw PLUS”. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje
głos Przewodniczącego Komisji.
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6. Skala ocen:
- umiejętności liderskie: zgromadzenie i zintegrowanie zespołu, postawa wobec współpracowników i osób,
na których rzecz realizowana jest akcja/działanie,
- pozytywny efekt społeczny akcji/działania,
- realizacja akcji/działania w warunkach ograniczonego wsparcia innych organizacji,
- zaangażowanie i wysiłek,
- stopień wpływu akcji/działania na innych,
- kreatywność i innowacyjność,
- wytrwałość i konsekwencja w pokonywaniu trudności.
7. Termin rozstrzygnięcia:
Komisja konkursowa dokona oceny w dniu 12 grudnia 2017 roku.
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody odbędzie się podczas Forum Gospodarczego
w Krasnymstawie w dniu 15.12.2017 roku.
8. Nagrody:
Nagrodę stanowi bon o wartości 500 zł.
W ramach bonu nie mogą być finansowane: artykuły spożywcze, odzież, obuwie, alkohol.
Zaleca się zakup: sprzętu AGD, RTV oraz artykułów gospodarstwa domowego.
Za sfinansowanie nagrody odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw
PLUS”, na podstawie faktury przelewowej wystawionej na LGD „Krasnystaw PLUS”.
Bon powinien zostać zrealizowany w terminie do 30 grudnia 2017r.
9. Postanowienia końcowe:
A) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany czasu trwania konkursu jak również zmiany
terminu ogłoszenia jego wyników
B) Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia się zbyt
małej liczby uczestników
C) Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów o kreślonych niniejszym regulaminem lub
podadzą nieprawdziwe informacje zostaną wykluczone z konkursu.
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