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REGULAMINU KONKURSU  
 
„Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej 

Jury” 
 

  
1. WARUNKI OGÓLNE  

 
1.1. Organizatorem Konkursu jest  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 
„Partnerstwo Północnej Jury” (PPJ), zwany dalej „Organizatorem”.  
 
1.2. Współorganizatorami konkursu są: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Częstochowie, Gmina Janów, Gmina i Miasto Koziegłowy, Gmina Lelów, Gmina 
Mstów, Gmina Niegowa,  Gmina Olsztyn , Gmina Poraj, Gmina Przyrów , Miasto i 
Gmina Żarki.  
 
1.3. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji operacji pt. „Najlepsze inicjatywy 
lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury” i współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

1.4. W trakcie trwania Konkursu Regulamin Konkursu będzie dostępny do wglądu na stronie: 
www.jura-ppj.pl i współorganizatorów konkursu. 
 
1.5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu 
(„Regulamin”).  
 
1.6. Partnerami projektu są: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Gmina 
Janów, Gmina Lelów, Gmina Poraj.  
 

2. CELE KONKURSU 
 
2.1. Celem konkursu jest: 

a) aktywizacja mieszkańców obszaru Stowarzyszenia PPJ, a w szczególności sołtysów i 
inspirowanie do podejmowania oddolnych, nieszablonowych, innowacyjnych działań, które 
tworzą przestrzeń wiejską nie tylko postrzeganą z perspektywy idei smart villages, przede 
wszystkim przestrzeń w której będą chciały się wychowywać, rozwijać i dojrzewać kolejne 
pokolenia. 
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b) wzmocnienie lokalnej współpracy, wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu a 
także promocja inteligentnych inicjatyw w sołectwach. 

b) stworzenie mapy inteligentnych inicjatyw/projektów na obszarze PPJ, szerokie 
informowanie o oddolnych, zintegrowanych działaniach wpisujących się w idee inteligentnych 
wsi. 

c) promowanie idei smart villages na obszarze Partnerstwa Północnej Jury. 

 
3. CZAS TRWANIA KONKURSU  
 
3.1. Konkurs trwa od 21 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.  
 
4. UCZESTNICY KONKURSU  
 
4.1. Uczestnikiem Konkursu może być każde  sołectwo reprezentowane przez sołtysa z 
terenu działania Lokalnej Grupy Działania –„Partnerstwo Północnej Jury” t.j.(Gmina Janów, 
Gmina i Miasto Koziegłowy, Gmina Lelów, Gmina Mstów, Gmina Niegowa, Gmina Olsztyn, 
Gmina Poraj, Gmina Przyrów, Miasto i Gmina Żarki).  
 
4.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora i Współorganizatorów, pracownicy 
podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzenie rekrutacji do konkursu na bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie 
Konkursu.  
 
5. ZASADY KONKURSU  
 
5.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest obowiązkowo listowne lub osobiste 
dostarczenie uzupełnionej karty zgłoszeniowej a także opcjonalnie zdjęć/prezentacji 
multimedialnej/krótkiego ok. 1 minutowego filmu do dnia  13 lipca 2021 r. na adres: 
właściwego dla miejsca działania sołectwa (uczestnika konkursu) Urzędu Gminy (lista 
adresowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)  w kopercie z dopiskiem: 
„KONKURS INTELIGENTNA WIEŚ” (w przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla 
pocztowego).  Zgłoszenie można dokonać również drogą e-mailową poprzez przesłanie 
zeskanowanej, uzupełnionej Karty zgłoszeniowej a także opcjonalnie 
zdjęciami/prezentacją multimedialną/krótkim ok. 1 minutowym filmem do dnia  13 lipca 
2021 r. na adres e-mail : właściwego dla miejsca zamieszkania/działania uczestnika Urzędu 
Gminy (lista adresowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  
Wysyłając zgłoszenie, sołtys i sołectwo, które reprezentuje- staje się uczestnikiem Konkursu 
(„Uczestnik”).  
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5.2. Przesłane zgłoszenia zostaną poddane ocenie Komisji konkursowej, w której skład 
wejdą przedstawiciel Organizatora i Współorganizatorów. Decyzja Komisji Konkursowej jest 
ostateczna.  
 
5.3. Konkurs składa się z III etapów, tj. 
 
I etap – nominacja inicjatyw do II etapu konkursu: Komisja Konkursowa, spośród zgłoszeń, 
na podstawie analizy opisów zawartych w Kartach Zgłoszeń wybierze i nominuje do drugiego 
etapu min. 9 inicjatyw, minimum po 1, maksimum- 3 z każdej z 9 Gmin, na terenie których 
działa Stowarzyszenie PPJ, wymienionych w pkt 4.1.  Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy żadna 
inicjatywa w danej gminie nie uzyskała minimum punktowego określonego w pkt 5.4 lub nie 
została zgłoszona żadna inicjatywa w danej gminie. Wówczas żadna inicjatywa nie jest 
nominowana w danej gminie do II etapu. Nadesłane inicjatywy zostaną opublikowane na 
stronie internetowej LGD tj. www.jura-ppj.pl.  
 
II etap – przeprowadzenie konkursu w poszczególnych gminach: Komisja Konkursowa 
zaprosi nominowanych w ramach I etapu konkursu do prezentacji zgłoszonych inicjatyw 
lokalnych inteligentnych sołectw.  
Prezentacja inicjatyw i ocena nastąpi nie później niż do dnia 15 września 2021r.  
 

III etap- finał konkursu: finał Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we 
wrześniu bądź październiku  2021 r. podczas  konferencji nt rozwoju inteligentnej wsi na 
obszarze Partnerstwa Północnej Jury 

5.4.  W I etapie konkursu przesłane zgłoszenia inicjatyw lokalnych inteligentnych sołectw 
będą oceniane  w oparciu o następujące kryteria:  
 
 
a) zaangażowanie mieszkańców w realizację lokalnej inicjatywy inteligentnych 
sołectw( projektów, działań służących rozwojowi sołectwa) (w skali 1-10 punktów) (jakie 
grupy formalne i nieformalne zostały zaangażowane w realizację projektu/działania) 
 
 
b) inicjatywa odpowiedzią na potrzeby/problemy lokalnych społeczności (1-10 
punktów) ( jakie problemy lokalnych społeczności zostały rozwiązane dzięki inicjatywie) 
  
c) zaprezentowanie inicjatywy ( poprzez zdjęcie/prezentacje multimedialną/film przesłane 
wraz z kartą zgłoszeniową na płycie cd/dvd bądź zdjęcie/prezentacje multimedialną/film 
załączone do zgłoszenia e-mailowego)( w skali 1-5 punktów) 
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Uczestnik konkursu w I etapie maksymalnie może uzyskać 25 punktów. 
Aby inicjatywa została nominowana do II etapu konkursu musi uzyskać 19 punktów. 
 
5.5. Każdy z uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie powiadomiony 
telefonicznie o terminie i miejscu rozstrzygnięcia II etapu. 
 
Lokalne Inicjatywy inteligentnych sołectw to projekty/działania/rozwiązania 
społeczności lokalnych wdrożone/planowane do zastosowania na obszarze wiejskim  
objętym zasięgiem działania Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” ( tj. 
sołectw na terenie gminy: Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, 
Przyrów, Żarki). Projekty/działania/rozwiązania poprawiają jakość życia na obszarach 
wiejskich, polepszają standard usług społecznych, publicznych, optymalnie 
wykorzystują zasoby lokalne, stanowią odpowiedź na potrzeby, problemy lokalnych 
społeczności, cechują się wrażliwością terytorialną tj. projekty/ działania/rozwiązania 
są przedsięwzięciami, które są uzależnione od lokalnych uwarunkowań. Lokalne 
inicjatywy inteligentnych sołectw stanowią katalog otwartych 
projektów/działań/rozwiązań mogą to być np. projekty proekologiczne, związane z 
szeroką cyfryzacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych, projekty w zakresie 
odnawialnych źródeł energii, wzmacniające integrację i współpracę lokalnych  
społeczności poprzez np. warsztaty, kursy, imprezy charakterystyczne dla danego 
sołectwa związane z lokalną kulturą i tradycją, miejsca integracji lokalnej takie jak 
wyremontowane świetlice wiejskie czy place zabaw, siłownie zewnętrzne, etc. 
 
5.6. W II etapie konkursu inicjatywa będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria: 
 
a) zaangażowanie mieszkańców w realizację lokalnej inicjatywy inteligentnych sołectw 
(w skali 1-10 punktów) (jakie grupy formalne i nieformalne zostały zaangażowane w 
realizację projektu/działania) 
 
b) oddziaływanie inicjatywy na rozwój koncepcji smart village w danym sołectwie ( w 
skali 1-5 punktów) 
 
c) oryginalność inicjatywy (w skali od 1-10 punktów) 
 
d) wpływ projektu na poprawę życia mieszkańców sołectwa, integrację społeczności 
lokalnej ( w skali 1-5 punktów) 
  
e) zaprezentowanie inicjatywy Komisji Konkursowej, wartość dodana projektu w 
związku z jego realizacją, inne efekty(w skali 1-5 punktów) 
 

Uczestnik konkursu w II etapie konkursu maksymalnie może uzyskać 35 punktów. 
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5.7. Nagroda  (opisana w pkt 7) zostanie przyznana 9 inicjatywom zgłoszonym przez 
sołtysów (po jednej z każdej z dziewięciu gmin na terenie których działa Stowarzyszenie 
PPJ), które zostały zgłoszone zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt 5.1. i ocenione 
najwyżej przez Komisję Konkursową zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt: 5.3, 5.4,5.5,5.6. 
 
5.8. Informację o wyłonieniu najlepszych inicjatyw i wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na 
stronie: www.jura-ppj.pl. 
 
5.9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie 
trwania Konkursu określonym w pkt 5.1., spełniające warunki Regulaminu.  
 
5.10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez 
to rozumieć bezpośrednie doręczenie bądź wysłanie przesyłki listownej na adres właściwej 
dla miejsca działania sołectwa (uczestnika konkursu) Urzędu Gminy w kopercie z opisem: 
KONKURS INTELIGENTNA WIEŚ (w przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla 
pocztowego) albo data dotarcia zgłoszenia w formie e-mail na adres e-mail właściwej dla 
miejsca działania sołectwa ( uczestnika konkursu) Urzędu Gminy z tytułem e-maila: 
KONKURS INTELIGENTNA WIEŚ. Lista adresowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu 
6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
6.1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z 
zapoznaniem się z Regulaminem i zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu 
opisanych w Regulaminie. 
 
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć, nagrań 
filmowych oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu. 
 
7. NAGRODY 
 
7.1. W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe w 
postaci sprzętu multimedialnego o wartości odpowiednio: 
 
1) I miejsce - 2.000,00 zł 
 
2) II miejsce - 1.800,00 zł 
 
3) III miejsce - 1600,00 zł. 
 
4) dla 6 wyróżnionych inicjatyw przewidziano nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
multimedialnego w wysokości 1000,00 zł (po jednej dla każdej wyróżnionej inicjatywy z 
pozostałych Gmin, których inicjatywy nie otrzymały I, albo II albo III miejsca a na terenie 
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których działa Stowarzyszenie PPJ), za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 5.3. tj. kiedy nie 
ma zgłoszenia na konkurs  z danej gminy bądź zgłoszenie nie osiągnęło minimum 
punktowego. 
7.2. Przewodniczący Komisji Konkursowej ma prawo przyznania  „Nagrody specjalnej”- o 
wartości 1500 zł  w postaci sprzętu multimedialnego, za przedstawienie oryginalnej, 
innowacyjnej, nowatorskiej inicjatywy lokalnej inteligentnego sołectwa. 
 
8. INNE POSTANOWIENIA 
 
8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 
8.2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych inicjatyw w 
wydawnictwach, prezentacjach audiowizualnych, multimedialnych oraz w warsztatach. 
 
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia na 
każdym etapie w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze „siły wyższej” oraz  
dokonania określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, które  
uniemożliwiają realizacje konkursu.  
 
9. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
9.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Organizator Konkursu tj. 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” z siedzibą w Janowie, 42-253, ul. Szkolna 2 
oraz właściwe dla dokonania zgłoszeń z uwagi na działalność sołectw (uczestników 
konkursu) Gminy, na terenie których działa Stowarzyszenie PPJ. 
 
9.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można 
kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych. 
 
9.3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu organizacji, 
przeprowadzenia i publikacji wyników Konkursu. 
 
9.4. Podanie danych osobowych uczestników konkursu ma charakter dobrowolny, ale jest 
niezbędne do udziału w konkursie. 
 
9.5. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., Ustawa z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z póź.zm). 
 
9.6. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu będą:  
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
• Urząd Marszałkowski w Katowicach  
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• Jednostkę Regionalną KSOW w województwie śląskim 
• Podmiot pełniący funkcję jednostki centralnej KSOW 
• Komisję Europejską 
• organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz inne podmioty uprawnione do 
przeprowadzenia kontroli i audytu 
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
• Organy audytowe Unii Europejskiej 
• Współorganizatorzy konkursu 
 
9.7. Dane uczestników konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w niniejszym Regulaminie. 
 
9.8. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych. 
 
9.9. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestników konkursu 
narusza przepisy Rozporządzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


