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Regulamin Konkursu 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie ul. Cicha 

72, 42-233 Mykanów, NIP: 573 26 51 805, Nr KRS: 0000254869, zwane dalej jako „Organizator”. 

2. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach działania 19 

Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 „Wsparcie 

Przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

3. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych pomysłów na projekty realizowane w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju w kolejnej perspektywie finansowej.  

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców obszaru Stowarzyszenia 

„Razem na wyżyny” tj. gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie „Karty projektu”, stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu.  

7. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i 

zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

 

II. Warunki Konkursu 

1. „Kartę projektu” należy składać w terminie od 12 do 5 stycznia 2023 r. pocztą/kurierem lub osobiście 

na adres: Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów lub przesłać 

elektronicznie na: biuro@razemnawyzyny.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura 

w Mykanowie. 

2. Zadaniem Uczestnika jest opisanie w „Karcie projektu” ciekawego pomysłu na projekt realizowany na 

terenie Stowarzyszanie „Razem na wyżyny”.  

3. Do wyboru są następujące obszary tematyczne: 

a. Rozwój kapitału społecznego (w tym inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, osób 

dorosłych i seniorów, integracja i aktywizacja społeczna, wsparcie organizacji pozarządowych, 

sieciowanie i wymiana doświadczeń, poprawa dostępu do informacji).  

b. Rozwój oferty spędzania czasu wolnego mieszkańców (w tym rozwój infrastruktury, rozwój 

przedsiębiorczości w zakresie spędzania czasu wolnego (zakładanie i rozwój firm, tworzenie 

zagród edukacyjnych, gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw opiekuńczych, inicjatywy 

promujące lokalne zasoby i potencjał turystyczny). 

c. Adaptacja do przemian cyfrowych i klimatycznych (rozwój przedsiębiorczości opartej na 

innowacjach cyfrowych i/lub dbałości o klimat i środowisko, rozwój infrastruktury publicznej 

wykorzystującej innowacje cyfrowe lub podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców, 

rozwój kompetencji cyfrowych i świadomości ekologicznej mieszkańców). 
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III. Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

− bon do sieci handlowej o wartości 350 zł, za najlepszy projekt w obszarze Rozwój kapitału 

społecznego 

− bon do sieci handlowej o wartości 350 zł, za najlepszy projekt w obszarze Rozwój oferty 

spędzania czasu wolnego mieszkańców 

− bon do sieci handlowej o wartości 350 zł, za najlepszy projekt w obszarze Adaptacja do 

przemian cyfrowych i klimatycznych 

2. Laureat może otrzymać tylko 1 bon w konkursie. 

3. Oceny prac w Konkursie dokona Komisja Konkursowa składająca się z członków Zarządu oraz 

pracowników biura. 

4. Przy ocenie projektu będzie brane po uwagę m.in. zasięg oddziaływania, innowacyjność, potrzeba 

realizacji, realność wykonania projektu, zróżnicowanie działań.  

5. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.  

6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu. 

7. Odbiór nagród po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu, wyłącznie z dowodem 

osobistym nastąpi w biurze Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie ul. Cicha 72. 

8. Jeśli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem lub 

Laureat nie zgłosi się pod odbiór nagrody w terminie uzgodnionym w pkt. 7 powyżej, Organizator 

zastrzega sobie prawo przyznania nagrody innemu Uczestnikowi. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, 

jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. usunięto 

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w 

szczególności wynikających z prawa autorskiego. 

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych zawartych w „Karcie projektu” dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

Konkursu. 

5. Załączniki Nr 1 i Nr 2 stanowi integralną część Regulaminu.  

6. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Karta projektu 

 

 

 

Część identyfikacyjna  

Imię i nazwisko:  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

Gmina zamieszkania:  

Część projektowa 

Planowany obszar 

wsparcia 

 

 Rozwój kapitału społecznego 

 Rozwój turystyki i oferty spędzania czasu wolnego mieszkańców  

 Adaptacja do przemian cyfrowych i klimatycznych  

Opis projektu (m.in. miejsce realizacji, liczba uczestników/odbiorców, propozycje działań, kto mógłby realizować 

projekt, potrzeba realizacji projektu itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiorcy projektu: 

 Bezrobotni 

 Osoby niepełnosprawne  

 Mieszkańcy obszarów po zlikwidowanych PGR 

 

 Seniorzy  

 Kobiety 

 Osoby do 25 r.ż. 
 Inne (jakie?)…………………………………….. 

Budżet projektu (jaki jest w przybliżeniu koszt realizacji całego projektu):   

……………………………… zł  

Projekt 

będzie: 

 Uwzględniał działania proekologiczne 

 Uwzględniał działania innowacyjne 

 Uwzględniał działania na rzecz przeciwdziałaniu negatywnym zmianom demograficznym 

 Uwzględniał działania cyfrowe 

 Żadne z powyższych 
 

 

………………………….……………………………………… 

data i podpis 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca konkursu „Na tropie projektów – najlepsze inicjatywy do nowej strategii” 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej 

„RODO” jest Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie, ul. Cicha 72.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i 

uczestnictwa w konkursie.  

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 UE.  

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 

wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, 

nie krócej niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy wypłaconej w ramach 

umowy nr 00024-6934-UM1200024/22 z dnia 6 czerwca 2022 r.  

5. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie 

wynikać z przepisów prawa i/lub z warunków umowy zawartej z SW na realizację operacji. 

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w odrębnych przepisach. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

8. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 


