„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Konkurs organizowany przez LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy pn. "Południowe Mazowsze – Marką
Turystyczną" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i
realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020"

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR START UPÓW NA REALIZACJĘ INICJATYW
TURYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs na wybór start-upów – na
realizację inicjatyw turystycznych i kulturalnych
2. Start upem –jest zespół spójnych, zaplanowanych działań służących promocji
aktywności turystycznej i kulturalnej, a także cechujący się innowacyjnym podejściem w
zakresie promocji obszaru Południowego Mazowsza, w tym w szczególności obszaru
gmin LSR „Razem dla Radomki” tj. gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa,
Wolanów i Zakrzew.
3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla
Radomki” z siedzibą w Janiszewie, przy ul. Zielonej 127, 26-652 Zakrzew.
4. Konkurs organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „Południowe
Mazowsze – Marką Turystyczną”
współfinansowanego
ze
środków
Unii
Europejskiejw ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020"
II. CELE I EFEKTY KONKURSU
1. Celem konkursu jest:
1) wsparcie najciekawszych pomysłów w zakresie promocji aktywności turystycznej
i kulturalnej,
2) promocja obszaru i marki obszaru południowej części województwa Mazowieckiego,
w tym w szczególności gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów,
Zakrzew,
3) budowa marki turystycznej regionu południowej części Województwa Mazowieckiego,
4) wsparcie rozwoju ruchu turystyczno-kulturowego oraz integracji mieszkańców,
których pomysłybędą miały wpływ na rozwój gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
2. Efektem konkursu jest dofinansowanie i zrealizowanie przez organizatora konkursu
minimum 10 inicjatyw.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji
startu-upu są:
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a) organizacje pozarządowe działające na rzecz obszarów wiejskich, miejskowiejskich objętych obszarem wsparcia konkursu, w tym fundacje, stowarzyszenia, koła
gospodyń wiejskich, kluby sportowe;
b) instytucje kultury i instytucje samorządowe,
c) przedsiębiorcy – realizujący inicjatywy niekomercyjne,
d) lokalne organizacje turystyczne,
e) kościoły i związki wyznaniowe.
2. Projekty realizowane mogą być na rzecz mieszkańców obszaru następujących gmin: : powiat przysuski: Przysucha, Wieniawa; gminy - powiat radomski - gminy: Jedlińsk,
Przytyk, Wolanów, Zakrzew. Organizator dopuszcza możliwość realizacji projektu poza
wskazanym obszarem, w przypadku zgłoszenia inicjatywy, wpływającej na budowę
marki całego Południowego Mazowsza.
IV. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie osobiste na adres „Razem dla
Radomki” ul. Zielona 127, Janiszew (26-652 Zakrzew) wniosku (w temacie należy
wpisać: Konkurs na wybór start-upów – inicjatywy turystyczne i kulturalne). Wniosek
należy złożyć w wersji wydrukowanej wraz z załącznikami oraz z nagranym
wnioskiem w wersji elektronicznej na płycie CD. Dopuszcza się możliwość złożenia
wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na adres mailowy
zarzad@razemdlaradomki.pl w terminie do dnia 05.07.2021 r. , a następnie
dostarczenie oryginału oferty do dnia 09.07.2021 r. do Biura LGD.
2. Każdy z Wnioskodawców do konkursu może zgłosić maksymalnie dwa projekty. W tym
jeden projekt w tematyce turystycznej i jeden projekt w tematyce kulturalnej.
3. Wniosek składa przedstawiciel organizacji pozarządowej czy też instytucji kultury,
przedsiębiorca zgodnie z zapisami statutów czy innych dokumentów prawych
określających sposób reprezentacji Wnioskodawcy.
4. Wsparcie można uzyskać na realizację projektów w zakresie:
- organizacji inicjatyw turystycznych (m.in. rajdy, spływy, zawody sportowe promujące
aktywny wypoczynek i turystykę oraz inne inicjatywy turystyczne – wpływających na
rozpoznawalność marki Południowego Mazowsza)
- organizacji festiwali piosenki turystycznej i wydarzeń promujących istniejące obiekty
turystyczne,
- udziału w imprezach targowo-wystawienniczych w zakresie promocji turystyki,
- organizacji wyjazdów szkoleniowych w zakresie zdobycia wiedzy i dobrych praktyk
w tematyce turystycznej,
- realizacji inicjatyw promującego ofertę turystyczną i kulturalną wskazanego obszaru
w tym przez realizację (wydawnictw – publikacji, książek, folderów, map, ulotek –
w wersji drukowanej i wersji on-line, realizacja filmów, aplikacji mobilnych, questów,
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gier terenowych, stron internetowych, wytyczania szlaków turystycznych), promocję
kultury sakralnej,
- realizacji kampanii promujących turystykę, kulturę i dziedzictwo kulinarne
w/w obszaru.
- organizacji działań w zakresie animacji kulturalnej dla wydarzeń promujących
i zachęcających do odwiedzin turystów na obszarze projektu (w tym w szczególności
organizacja koncertów, warsztatów, wystaw, konkursów, przeglądów oraz innych
zadań z zakresu aktywizacji kulturowej – które przyczynią się do rozpoznawalności
regionu),
- organizacji stacjonarnych i internetowych warsztatów i spotkań z zakresie zdobycia
przez uczestników wiedzy i kwalifikacji w zakresie usług turystycznych.

5. Wnioski należy składać w terminie od 21.06.2021 r. do 05.07.2021 r. do godziny
16.00 w siedzibie Biura Organizatora Konkursu.
6. Wnioski projektowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Złożenie wniosku traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie
i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji konkursowej, w celu promocji.
8. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem kompletu
wymaganych załączników określonych w sekcji IV. Załączniki i ewentualne referencje
Formularza wniosku.
9. Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji konkursowej – ofert
cenowych (potwierdzenia rozeznania rynku i racjonalności zaplanowanych kosztów) –
dla każdej z zaplanowanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu lub notatki
określającej wysokość zaplanowanych kosztów do poniesienia. .
V. JURY KONKURSU
1. Zespół oceniający złożone wnioski projektowe (Komisja) powołuje Prezes Zarządu
„Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania.
2. W skład Komisji wchodzą osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę
uprawniającą je do oceny zgłoszonych projektów.
3. Członkiem Komisji nie może być osoba mająca formalne powiązaniaz podmiotami
zgłaszającymi inicjatywę do konkursu.
VI. ZASADY ROZSTRZYGANIA KONKURSU
1. Kryteriami oceny wniosków:
a) Szczegółowość opisu poszczególnych zadań w ramach zgłaszanej
lokalnej (0-20 pkt.).
b) Realizacja inicjatywy turystycznej (20 pkt)

inicjatywy
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c) Realizacja inicjatywy kulturalnej (5 pkt)
d) Znaczenie inicjatywy dla rozwoju turystyki i marki obszaru LSR „Razem dla
Radomki” (0-10 pkt.)
e) Efektywność inicjatywy w zakresie zaproponowania wielości działańw
projekcie (0-10 pkt.)
f) Inicjatywa lokalna angażuje jak największą ilości osób (partnerzy/uczestnicy
przedmiotowego zadania publicznego, wolontariusze i inni) (0-5 pkt.)
g) Klarowność i racjonalność przedstawionego budżetu. Adekwatność
zaplanowanych zadań w ramach inicjatywy w odniesieniu do opisu projektu (010 pkt.)
h) Udział środków własnych (finansowych i/lub rzeczowych/osobowy) w realizacji
inicjatywy (0-5 pkt.)
i) Innowacyjność zaproponowanych zadań w ramach inicjatywy (0-10 pkt)
j) Zaproponowane działania w projekcie skierowane są do liczby grupy odbiorców
w ilości minimum 50 osób. (0-10 pkt)
k) Doświadczenie uczestnika w realizacji projektów i inicjatyw finansowanych ze
środków zewnętrznych (0-5 pkt.)
l) Doświadczenie uczestnika w realizacji inicjatyw na rzecz promocji turystyki (0-5
pkt.)
m) Ocena trwałości realizacji projektu, który nie jest wydarzeniem jednorazowym a
ma szansę być kontynuowany w przyszłości. (0-5 pkt.)
n) Realizacja projektu na terenie gmin LSR „Razem dla Radomki” (tj. gminy Jedlińsk,
Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew) (0-20pkt)

2. Wniosek może uzyskać maksymalnie 140 pkt.
3. Decyzję o ocenie wniosku i dofinansowaniu inicjatywy podejmuje jury jednogłośnie
na podstawie dokonanej gruntownej oceny wniosków.
4. Decyzje jury mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurze odwołania.
VII. DOFINANSOWANIE
1. W ramach konkursu dofinansowanie – nagrody finansowe na realizacje inicjatyw
otrzyma 15 inicjatyw.
2. Kwota dostępnych środków w konkursie wynosi 90 000,00 zł.
3. Zaplanowane jest przyznanie wsparcia – nagród na najlepsze start-upy
w następujący sposób:
I miejsce –3 nagrody– dofinansowanie o wartości 10 000,00 zł dla każdego projektu
(łączna wartość wyniesie 30 000,00 zł).
II miejsce – 4 nagrody – dofinansowanie o wartości 7500,00 zł dla każdego projektu
(łączna wartość 30 000,00 zł).
III miejsce – 3 nagrody - dofinansowanie wartości 5000,00 zł dla każdego projektu
(łączna wartość 15 000,00 zł).
IV miejsce – 5 nagród o wartości 3000,00 zł każda (łączna wartość 15 000,00 zł)
4. Jury zastrzega sobie przyznanie dofinansowań (nagród) o wartości mniejszej niż
wskazanej w pkt. 3 sekcji VIII dla poszczególnych projektów – w sytuacji gdy Jury nie
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będzie mogło dokonać poprawnej weryfikacji kwalifikowalności dla
przedstawionych pozycji w zestawieniu rzeczowo finansowym. Wówczas kwota
przyznanego wsparcia będzie pomniejszona do wartości kosztów kwalifikowanych
projektu.

5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailowo.
6. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na:
a) stronie internetowej: www.razemdlaradomki.pl
b) portalu społecznościowym facebook.com „Razem dla Radomki” .
7. Z każdym z laureatów startu-upów zostanie umowa na realizację inicjatywy
społecznej.
8. Umowy podpisane zostaną w terminie 7 dni od momentu publikacji wyników
konkursu.
8. Realizacja i rozliczenie każdego wybranego start-upu musi zakończyć się w terminie:
a) do 24.10.2021 r. (dla projektów, których realizacja zaplanowana jest od 17.07.2021
r. do 24.10.2021 r. – przeznaczona będzie łączna kwota wsparcia w wysokości
65 000,00 zł)
b) w terminie od 01.11.2021 r. do 15.05.2022 r. (dla projektów, których realizacja
zaplanowana jest od 01.11.2021 r. do 15.05.2022 r.) – przeznaczona będzie łączna
kwota wsparcia w wysokości 25 000,00 zł.
9. Przyznane wsparcie finansowe – rozliczone będzie na zasadzie refundacji.
Wnioskodawca przedstawi wniosek o płatność rozliczających grant oraz wystawi Notę
Obciążeniową/Fakturę wystawioną na „Razem dla Radomki” – wraz z załączonymi
kopiami i potwierdzeniami płatności rachunków, faktur i innych dowodów finansowych
inicjatywy.
10. Wybrane start-upy dofinansowane zostaną ze środków Unii Europejskiej ,
w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020"dla projektu współpracy pn. Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
i ich publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, oraz zdjęć
i innych materiałów medialnych, informacyjnych i promocyjnych związanych z
realizowaną inicjatywą.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji
Konkursu i oznacza w szczególności:
1) nazwisko i imię/imiona, nazwa organizacji
2) ulica, kod, miejscowość, gmina,
3) telefon, ewentualnie fax,
4) adres e-mail.
3. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.
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5. Administratorem danych jest „Razem dla Radomki” z siedzibą w Janiszew.
6. Powierzenie danych jest dobrowolne.
7. „Razem dla Radomki” zobowiązuje się do:
1)zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania. 2) niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach naruszenia
tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich
czynnościach związanych z realizacją w/w Konkursu prowadzonych przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi,
policją lub sądami.
3) realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób biorących udział w Konkursie.
8. Na podstawie art. 13 ust. 1 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informujemy, iż: a)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LGD Razem dla Radomki z siedzibą
w Janiszewie, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew, z administratorem danych osobowych
można kontaktować się poprzez adres e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych wskazany w pkt. 1;
b) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym
uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane
osobowe. a zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w
drodze zawartej umowy.

c) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych
w rozporządzeniu 2016/679;
d) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
e) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Organizatora
konkursu: Janiszew, ul. Zielona 127, 26-652 (Zakrzew), tel. 48 38 58 996, email:
zarzad@razemdlaradomki.pl, promocja@razemdlaradomki.pl
3. Niniejszy Regulamin może być zamieniony o czym zainteresowani udziałem w
konkursie zostaną poinformowani za pośrednictwem stron internetowych, których
adresy podano w Części VII pkt. 4 ppkt. 1) Regulaminu.

