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Regulamin konkursu o ,,Laur Krajeński" za najciekawszą inicjatywę krajeńską
zrealizowaną w 2017 r. przez organizacje pozarządowe, firmy i samor?ądy na terenie
Krajny

,,Laur Krajeński 2017"
§1

Regularnin określa zasady organizacji konkursu o ,,Laur Krajeński 201 7" za najlepszą krajeńską
iniqjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prawne, firmy oraz
samorządy z województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego zwanego dalej Konkursem
oraz osobę, która swoją postawą i działalnością przyczynia się do rozwoju Krajny.
§2
Organizacja konkursu

1. Konkurs obejmuje inicjatywy i osoby, które w szczególny sposób w 2017 r. przyczyniły
się do promocji i rozwoju subregionu. Organizator i Partnerzy proponują cztery różne
Kategorie:

l) ,,Samorząd": powiatowy i gminny subregionu Krajny - oraz ich jednostki
podległe.

2) ,,Biznes": przedsiębiorcy, którzy oferu5«4 lokalne, krajeńskie produkty lub usługi.
3) ,,Organizacja " - organizacja pozarządowa i inne osoby fizyczne lub prawne
4) ,,Osobowość Krajny" - osoba mająca szczególne zasługi dla lokalnej
społecznoŚci.

5) ,,Wydarzenie i Inicjatywa" - organizacje pozarządowe, firmy i samorządy.
2.

Organizatorem Konkursu jest Senator Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysław Augustyn
we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania :mnkcjonującymi na terenie Krajny
zwanymi w regularninie Partnerami:
a) Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

b) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
c) Stowarzyszenie ,,Partnerstwo Dla Krajny i Pałuk"
d) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KRAJNA NAD NOTECIĄ
3. Konkurs organizowany jest w dniach 11 maja - 27 lipca 2018 r.
§3
Cele i efekty konkursu

1. Celemkonkursujest:

1) promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe, osoby fizyczne lub prawne działające na terenie Krajny,
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2) wsparcie rozwoju niewielkich, prężnie działających organizacji i działań lokalnych
które mogą pretendować do miana ,,dobrych praktyk";
3) wyłonienie najciekawszych przedsięwzięć ukazujących współpracę gmin i powiatów
dla rozwoju Krajny;

4) promowanie firm ofem3ących produkty charakterystyczne dla Krajny

5) wyróżnienie wydarzeń i inicjatyw ważnych dla promocji subregionu i edukacji
regionalnej, wspieranie badań nad historią, kulturą i dziedzictwem przyrodniczym
Krajny.
6) uhonorowanie osób, które stanowią o tożsamości Krajny, wzmacniają lokalną
społeczność oraz przyczyniają się do Jej rozwoju i promocji.

2. Efektem konkursu będzie wyłonienie i nagrodzenie tych inicjatyw (osób), które
w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych Krajny, tzn.
mają wpływ na poprawę jakości życia jej mieszkańców oraz mogą być inspiracją do
działań podejmowanych przez kolejne podmioty w tym obszarze.
§4

Uczestnicy konkursu

1. Podmioty zgłaszające kandydatów do Konkursu, wskazani w §2 ust. 1 powinni spełniać
następujące warunki:

a) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia
do konkursu lub być partnerem realizowanej inicjatywy,

b) posiadać siedzibę i prowadzić działalność na terenie Krajny,

c) w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej w kategorii ,,Osobowość I(rajny" posiadać
zgodę tej osoby na udział w Konkursie

§5

Zgłoszenia do konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgloszenie do Biura Konkursu w terminie do
18 czerwca 2018 r. opisu zrealizowanego przedsięwzięcia lub osiągnięć osoby.
Zgłoszenie uzupełnić można o fotografie oraz ewentualne recenzje lub rekomendacje.
l) Opis może liczyć maksymalnie 9000 znaków, czcionka m 12, interlinia 1,5.
2) Maksymalnie 6 fotografii o rozrniarze min. lOxl5 cm, a maksymalnie 21x30 cm.
(lub w wersji cyfrowej) Załączniki w wersji elektronicznej można przesyłać w
formatach PDF lub JPG.

2. Zgłoszenia dokonuje podmiot lub osoba która realizowała zgłaszaną daną inicjatywę,
była partnerem w realizacji inicjatywy lub jest jej beneficjentem.
W zgłoszeniu należy wskazać osobę odpowiedzialną za kontakt z Organizatorem,
a w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz
adres do korespondencji.
3. Zgłoszenia należy dokonywać według wzoru, który stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu.
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4. Zgłoszenia osoby w kategorii ,,Osobowość Krajny" może dokonać osoba fizyczna
lub prawna.
5.

Zgłoszenia konkursowe należy składać osobiście, drogą elektroniczną na adres:
biuro@,mieczyslawaugustyn.pl lub przesłać poczL4 tradycyjną: Biuro Senatora

Mieczysława Augustyna, ul. Śródmiejska 20/l,-64-920 Piła.-

6. Formularze zgłoszeniowe złożone po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane
wyłącznie za zgodą Kapituły Konkursu.

7. Złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym, traktowane jest przez Organizatora
jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych, zawartych
w dokumentacji konkursowej, w celu promocji i realizacji konkursu.
§6
Kapitula konkursu

1.

W Kapitule Konkursu zasiada jeden przedstawiciel reprezentujący Organizatora oraz
każdego z Partnerów wymienionych w pkt. 2 §2.

2.

W pracach Kapituły mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego
lub Członków Kapituły z głosem doradczym.

3.

Udział w pracach Kapituły ma charakter społeczny i honorowy.
Ęffl
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Zasady rozstrzygania konkursu

1. Proces dokonywania oceny zgłoszonych inicjatyw przez Kapituł«; konkursu przebiegać
będzie następująco:

l) Członkowie Kapituły przydzielają punkty, według załączonej w pkt. 2 § 7 tabeli,
w każdej z czterech kategorii.

2) Inicjatywy z najwyższą liczbą zsurnowanych punktów zdobywają Tytuł ,,Laur
Krajny", kolejnym Organizator w porozumieniu z Partnerami może przyznać
wyróżnienia. W przypadku równej liczy przyznanych punktów o końcowym wyniku
Konkursu decyduje ponowne przydzielenie punktów inicjatywom, które uzyskały
jednakowy, najwyższy wynik.
3) Odrębne wyróżnienia i/lub nagrody przyznać mogą Partnerzy Konkursu - Lokalne
Grupy Działania.
2.

Ocena zgłoszonych inicjatyw społecznych i osób przeprowadzana będzie w oparciu
o następujące kryteria:
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a. Kategorie ,,Samorząd", ,,Biznes", ,,Organizacja ", ,,Wydarzenie i Inicjatywy"
Punktacj a

Nazwa kryterium

1.p.

Kryteria motyczące bezpośrednio- zgłaszanej

l

il,

znaczenie dla społeczności lokalnej - - - -

3i

b)

' Maksymalnie - 45 pkt.
Q,10 pkt. .
- 0-10 pkt.
l

inicjatywy:
L/

l - - -' - -' - -' -' - -"

. trwałośc '

' O-10 pkt. - walorypromująceKrajnę - - - O-10 -pkt. -"
O-5pkt.- - - pozostałe

c)' innowacy)nośĆ

l

d)
e)

2.

i Kryterra -dotyczące organizacji realizującej

Maksymalnie - 35 pkt.

i zgłaszan3 ini4a3

-O-10 pkt. -

zaangażowanie wolontariuszy, partnerów

a)

«

umiejętność pozyskiwania środków finansowych i O-10 pkt.
z różnych źródeł
podejmowanie działań -we współpracy -z innymi
l

l b»

l

l

l c> organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami l O-10 pkt.
w regionie, w Polsce i za granicą
l

.Pozostałe -" " ' " -

d)

b. Kategoria ,,Osobowość Krajny"
Punktacj a

1.p.
1.

Kryteria dotyczące bezpośrednio zgłaszanej osoby i Maksymalnie Z 4'i pkt.
, a)

l-

.b)
c)
d)
e)

Znaczenie osiągnięć dla społeczności lokalnej
trwałośćefektówosiągnięć - -

' O-10 pkt.

walory promujące Krajnę -

' O-10 pkt.

Innowacyjność '

Pozostałe --- - -

l - ---- ---- --- -

, O-10 pkt.

; 0110 pkt. '

«

0-5 pkt. -

§8

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest statuetka oraz możliwość posługiwania się Tytułem ,,Laur
Krajny 201 7". Nagroda ma charakter honorowy.

2. Organizator i Partnerzy zastrzegają, że dla Kategorii ,,Organizacja pozarządowa" oraz
,,Osobowość Krajny" przewidziane są nagrody rzeczowe o %cznej wartości 2000 zł
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3.

Laureaci konkursu nabędą prawo do posługiwania się w swoich materiałach
promocyjnych hasłem ,,Laur Krajeński 2017" oraz znakiem graficznym, stanowiącym
logo Konkursu.

4.

Organizator zastrzega sobie możliwość rozdysponowania niższej kwoty na nagrody
lub nieprzyznania nagród, jeżeli uzna, że zgłoszone inicjatywy nie spełniają kryteriów
wymaganych do przyznania nagrody.

§9
Ogłoszenie wyników
1.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, drogą elektroniczną
oraz pisemnie.

2.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas imprezy ,,Dni Łohżenicy - Naturalisko
2018", która odbędzie się w dniach 24-26 lipca 2018 r. w Łohżenicy. Zostaną one
także podane do publicznej wiadomości na stronach internetowrych i profilach
portali społecznościowych Organizatora i Partnerów
§l0
Postanowienia końcowe

1. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do regulaminu. Regularnin konkursu wraz
z form»larzerr. zgłoszeniewym jest dostępriy także na stronie iriternetowej Organizatora:
www.mieczyslawaugustyn.pl oraz stronach internetowych Partnerów - Lokalnych Grup
Działania:

www.naszakraina.org
www.krainazlotowska.pl
www.fundacia-kraina-paluki.pl
www.lgdkraina.pl

2. Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
503 138 691 oraz adresem e-mail: biuro@mieczyslawaugustyn.pl
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu ,,Laur Krajeński 2017"
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

f

l

I. DANE PODMIOTU Z(a,ASZAJĄCEGO

1. Nazwapodmiotu orazimię
i nazwisko przedstawiciela
(funkcja)
2. Siedziba (ulica, kod pocztowy,
miejscowoŚĆ, gmina, powiat,
województwo)

l

3. Numertelefonu(wtymGSM),

l

4. Adres e - mail

l

l

r

l

faksu

5. Adres do korespondencji

l

I

{1. DANE PODMIOTU ZGŁASZANEGO

1. Nazwa podmiotu, oraz imi«;
i nazwisko przedstawiciela

2. Siedziba (ulica, kod pocztoswy,
miejscowoŚĆ, gmina, powiat,
woj ewództwo)

r

3. Numer telefonu (w tym GSM),

l

4. Adres e - mail

faksu

l

l

l

l

5. Adres do korespondencji
l

6. Siedziba (ulica, kod pocztowy,
miejscowość, gmina, powiat,
woj ewództwo)
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f III. SZCZEGÓŁY ZGŁpSZENiA

t

Nazwa kategorii, w której dokonywane jest zgłoszenie

l
l

D Samorząd
€ Biznes

€ Organizacja
€ Osobowość Krajny
€ Wydarzenie i Inicjatywa

l

IV. OPIS PRZEDS]F,WZIĘCIA wraz z uzasadnieniem

l

3
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f V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Miejscowość, data i podpis zgłaszającego
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