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Radom 02.06.2014r. 
 

REGULAMIN KONKURSU  
na Lokalnego Lidera Środowiska Wiejskiego 

obszaru LGD „Razem dla Radomki” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na Lokalnego Lidera 

Środowiska Wiejskiego obszaru działania stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„Razem dla Radomki” (LGD). 

2. Organizatorem konkursu, zwanego dalej konkursem, jest Lokalna Grupa Działania 
„Razem dla Radomki”.  

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Gmin – Członków LGD tj. gmin województwa 
mazowieckiego: Jedlińsk, Przysucha ( w tym także na terenie miasta Przysucha), Przytyk, 
Wolanów, Wieniawa, Zakrzew.  

4. Konkurs jest organizowany i finansowany w ramach działania  „Funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Oś 4 LAEDER Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
§ 2. 

1. Ogłoszenie konkursu nastąpi za pośrednictwem mediów lokalnych.  
2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronach internetowych LGD „Razem dla 

Radomki”: 
www.razemdlaradomki.pl,  
www.paprykaprzytycka.eu,  
www.innowacyjnaradomka.pl,  
www.wdolinieradomki.pl. 
 

 
II. CEL KONKURSU 

 
§ 3. 

Celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja dobrych praktyk w zakresie aktywności 
obywatelskiej, kulturalnej i społecznej osób na rzecz społeczności wiejskiej obszaru LGD 
„Razem dla Radomki. 
 

III. UCZESTNICY KONKURSU 
 

§ 4. 
1. Do Konkursu można zgłaszać: osoby fizyczne, osoby prawne, rolne, instytucje lub 

organizacje pozarządowe, których działania i przeprowadzone inicjatywy są przejawem 
dobrych praktyk na polskiej wsi. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy obszaru działania LGD 
„Razem dla Radomki” 

3. Kandydatem do udziału w konkursie może być osoba, która nie została skazana 
prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwa karne lub karno – skarbowe. 

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki”.  

http://www.razemdlaradomki.pl/
http://www.paprykaprzytycka.eu/
http://www.innowacyjnaradomka.pl/
http://www.wdolinieradomki.pl/
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5. Kandydatem do udziału w konkursie nie może być instytucja lub organizacja, czynnie 
działająca na obszarze działania LGD „Razem dla Radomki”, będącą w stanie upadłości 
lub likwidacji. 

6. Podmiotami nieuprawnionymi do udziału w konkursie są w szczególności podmioty 
wskazane w art. 3 ust. 4 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie tj. 
partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe,  
a także fundacje utworzone przez partie polityczne. 

7. Kandydatury do udziału w konkursie mogą zgłaszać mieszkańcy obszary działania LGD 
„Razem dla Radomki”, organizacje pozarządowe i społeczne działające na tym obszarze, 
jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LGD. 

8. Zgłoszeń należy dokonywać na Formularzu zgłoszeniowym załączonym do niniejszego 
Regulaminu. 

 
§ 5. 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2014 r. 

do siedziby LGD „Razem dla Radomki’ osobiste doręczenie lub nadesłanie drogą pocztową 

lub mailową (skan) wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: 

 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”  

 ul. Wernera 9/11  

            26 -600 Radom 

lub na adres e – mail: zarzad@razemdlaradomki.pl  

z dopiskiem na kopercie/w temacie wiadomości e – mail „Konkurs – Lider 2014” 

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura LGD. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie 
będą rozpatrywane. 
2. Do dnia pierwszego posiedzenia Komisji konkursowej zgłaszający ma możliwość 
wycofania zgłoszenia. 
3. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
dostępny jest:  
1) w siedzibie LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu,  
2) na stronach internetowych: www.razemdlaradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl, 
www.wdolinieradomki.pl, www.elearning – szkolenia.eu. 
4. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać czytelny podpis zgłaszającego lub osoby 
uprawnionej przez podmiot zgłaszający. 
5. Integralną częścią Formularze jest dokument: Oświadczenie Kandydata stanowiący 
odpowiednio załącznik nr 2a (dla kandydata będącego osobą fizyczną) lub załącznik 2b (dla 
kandydata będącego osoba prawną/instytucją/organizacją) do niniejszego Regulaminu, w 
którym osoba fizyczna będąca osobą zgłaszaną do konkursu, lub osoba/osoby upoważnione 
do reprezentowania instytucji lub organizacji zgłoszonej do konkursu wyraża zgodę na udział 
w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie jej danych. Oświadczenie to musi zostać 
podpisane najpóźniej do dnia pierwszego posiedzenia Komisji konkursowej. 
6. W przypadku gdy zgłoszenie dotknięte będzie brakami formalnymi Organizator wezwie 
podmiot zgłaszający do usunięcia błędów w terminie 5 dni od otrzymania wezwania. W 
przypadku braku usunięcia wszystkich błędów zgłoszenie pozostawia się nie rozpatrzone. 
7. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające stwierdzenia w nim zawarte: 
zdjęcia, wycinki prasowe, kopie uchwał rad gmin/powiatów, dyplomów, referencje itp., w 
wersji papierowej oraz elektronicznej (teksty w programie Word; skany dokumentów; zdjęcia 

http://www.wdolinieradomki.pl/
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w formacie jpg o rozdzielczości min. 300 dpi). Dołączone dokumenty muszą być 
potwierdzone przez zgłaszającego za zgodność z oryginałem. 
8. Płyty i zdjęcia dołączone do zgłoszenia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem 
zgłaszanego kandydata oraz nie mogą naruszać czyichkolwiek praw autorskich. 
9. Organizator nie zwraca przesłanej dokumentacji. 
 
 

IV.PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 

§ 6. 
1. W celu oceny zgłoszeń Zarząd LGD „Razem dla Radomki” powoła Komisję Konkursową, 
zwaną dalej Komisją, w skład której wejdą: 

a) Przedstawiciel Zarządu LGD „Razem dla Radomki” 
b) Przedstawiciel samorządów z obszaru LGD „Razem dla Radomki” 
c) Przedstawiciel organizacji pozarządowej z terenu LGD „Razem dla Radomki” 
 

2. Komisja oceniać będzie każdego kandydata za prowadzoną przez niego oraz kierując się 
następującymi kryteriami:  
a. wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej (od 0 do 3 pkt.), 
b. organizacja imprez społecznych lub kulturalnych na terenie LGD (od 0 do 3 pkt.), 
c. kreatywność i innowacyjność podejmowanych działań (od 0 do 2 pkt.), 
d. zaangażowanie w działalność LGD „Razem dla Radomki” (od 0 do 2 pkt.),  
e. pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (od 0 do 2 
pkt.). 
f. umiejętności liderskie: zgromadzenie i zintegrowanie zespołu, postawa wobec 
współpracowników i osób, na których rzecz realizowana jest akcja/działanie (od 0 do 3 pkt.). 
3. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół. 
4. Komisja Konkursowa sześciu najwyżej ocenionym kandydatom przyzna nagrody rzeczowe 
w postaci tabletów multimedialnych. Nagrody w Konkursie są współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Działania 431 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007- 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  
 

§ 7. 
1. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w III kwartale 2014 
roku 

2. Termin i miejsce uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podane na stronach 
internetowych LGD: www.razemdlaradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl, 
www.wdolinieradomki.pl.  

3. O terminie i miejscu uroczystego rozstrzygnięcia konkursu kandydaci zostaną 
powiadomieni telefonicznie i mailowo. 

4. Po zakończeniu Konkursu sylwetki laureatów wraz z krótkim opisem umieszczone zostaną 

w informacjach przygotowywanych przez LGD i publikowanych w formie elektronicznej i 
papierowej. 

5. Informacja o zwycięzcach konkursu ukaże się na stronach internetowych LGD, stronach 
internetowych Partnerów i Członków LGD, w lokalnej prasie, telewizji internetowej. 

http://www.razemdlaradomki.pl/


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie Konkurs Lokalnej Grupy Działania stowarzyszenia "Razem dla Radomki" 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 
Strona 4 z 4 

 

  
  VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
§ 8. 

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji 
Konkursu. 

3. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie. 
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu. 
5. Administratorem danych jest LGD „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu. 
6. Powierzenie danych jest nieodpłatnie. 
7. LGD „Razem dla Radomki” zobowiązuje się do: 

a. podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36 – 39 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1590 ze zm.), oraz spełnienia wymagań określonych w przepisach, o 
których mowa w art. 39a ww. ustawy przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych. 

b. zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację 
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 
przetwarzania. 

c. 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.  

d. realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób biorących udziela w Konkursie.  
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 9. 
Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Biura LGD „Razem dla Radomki”: 

e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl 
tel. (048) 38 58 996. 

§ 10. 
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. W przypadku 
dokonania takich zmian wszyscy Kandydaci zostaną o nich powiadomieni telefonicznie i 
mailowo. 
 

§ 11. 
Organizator nie zwraca kosztów podróży Kandydatów na miejsce przeprowadzenia 

rozstrzygnięcia konkursu.  

 

……………………………………. 
(podpis Prezesa Zarządu LGD) 

 


