Załącznik
do uchwały nr 4505/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU
„FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA”
etap wojewódzki – Województwo Wielkopolskie
§1
Postanowienia Ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu
pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, zwanego dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który
współpracuje w tym zakresie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów z siedzibą
w Koninie. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest organizatorem etapu
ogólnopolskiego konkursu.
3. Za przeprowadzenie konkursu, w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
odpowiada Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zwany dalej „Departamentem”.
4. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszenia i załącznikami dostępny jest do
pobrania na stronach internetowych: www.umww.pl (podstrona Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz www.wow.umww.pl
§2
Cel konkursu
1. Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” ma na celu promocję idei funduszu
sołeckiego.
2. Szczegółowe cele konkursu to:
a) aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich,
b) przekazanie adresatom/uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji
projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych
w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,
c) prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca
do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,
d) promocja jakości życia na wsi, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju
zawodowego,
e) upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez
mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
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f)
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3.

4.
5.
6.

upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego
z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego
danego obszaru.

§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa
wielkopolskiego, które w latach 2010 -2021 realizowały projekty finansowane ze
środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki
stanowił wkład własny.
Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny
sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego projektu nie może
być mniejszy niż 40%.
Z udziału w konkursie wyłączone są projekty nagrodzone w ogólnopolskich edycjach
konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanych przez Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie.
Zgłoszenia do konkursu w imieniu sołectwa może dokonać: sołtys wsi, członek rady
sołeckiej lub wójt/burmistrz gminy, na terenie której znajduje się dane sołectwo.
Do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołectwa.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe złożenie lub przesłanie do
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań:
1) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego sporządzonego
w wersji papierowej w formacie A4, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu,
2) płyty CD/DVD zawierającej:
a) dokumentację fotograficzną tj. maksymalnie 10 zdjęć dobrej jakości,
obrazujących przebieg inicjatywy i efekt końcowy, wraz z opisem
(w osobnym pliku tekstowym), w formacie JPG i rozmiarze minimum 2
MB (w przypadku braku posiadania zdjęć bardzo dobrej jakości
dopuszcza się załączniki w mniejszej rozdzielczości),
b) edytowalną wersję elektroniczną (MS Word) formularza
zgłoszeniowego,
3) oświadczenia autora zdjęć w sprawie zgody na ich wykorzystanie oraz
publikację
zdjeć
na
stronach
internetowych:
www.umww.pl,
www.wow.umww.pl, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu,
4) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez właściwy urząd gminy/urząd
miasta, kserokopii wniosku sołectwa złożonego do wójta/burmistrza zgodnie
z zapisami art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.),
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5) oświadczenia wójta/burmistrza o zakończeniu realizacji projektu zgłaszanego
do konkursu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu,
6) oświadczenia w sprawie wysokości wkładu własnego mieszkańców sołectwa,
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu, przy
czym:
a) wkład własny mieszkańców sołectwa w realizację projektu mogą stanowić:
 materiały,
 sprzęt,
 praca własna,
b) szacunkową wielkość wkładu własnego mieszkańców należy podać
w formularzu zgłoszeniowym; koszt 1 roboczogodziny określa się
maksymalnie na 15 zł, koszt pracy sprzętu maksymalnie na 50 zł, a koszt
materiałów według cen rynkowych,
7. W formularzu zgłoszeniowym należy dokonać opisu zgłoszonego projektu w oparciu
o kryteria konkursu.
8. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dokumentacją
fotograficzną oznacza przekazanie praw autorskich i pokrewnych na wykorzystanie
przez Departament w celach informacyjno-promocyjnych dotyczących konkursu oraz,
w przypadku nominowania projektu do etapu ogólnopolskiego konkursu „Fundusz
sołecki – najlepsza inicjatywa” (laureat I miejsca), również przez Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie, które jest organizatorem etapu
ogólnopolskiego.
9. Dokumenty złożone do konkursu nie podlegają zwrotowi.
§4
Termin i miejsce składania zgłoszeń
1. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do 24 stycznia 2022 r. do godz.
15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w Punkcie
kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy
61-714/. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.
2. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego (nie decyduje data stempla pocztowego).
§5
Ocena formalna zgłoszonych projektów
1. Oceny formalnej dokonują uprawnieni pracownicy Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
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2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności wymaganych dokumentów
z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie.
3. Kryteria oceny formalnej stanowią:
a) terminowość zgłoszenia,
b) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej,
dołączona na płycie CD/DVD edytowalna wersja elektroniczna wypełnionego
formularza zgłoszeniowego oraz dokumentacja fotograficzna (maksymalnie
10 zdjęć),
c) kompletność załączników,
d) zgodny z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie procentowy udział
środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny
sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego
przedsięwzięcia.
4. W przypadku gdy wymagane dokumenty zawierają braki formalne lub oczywiste
omyłki, z zastrzeżeniem określonym w ust. 5, dopuszcza się możliwość ich poprawienia
w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, które może być dokonywane
w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. Zgłoszenia złożone po terminie określonym w niniejszym regulaminie,
niespełniające wymogu określonego w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu lub nie
uzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych (pozytywna ocena formalna) jest
warunkiem przekazania projektu do oceny merytorycznej.
§6
Ocena merytoryczna zgłoszonych projektów
1. Oceny merytorycznej zgłoszonych projektów dokonuje kapituła powołana przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego.
2. Kapituła dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o kryteria zamieszczone
w poniższej tabeli, zgodnie z zasadami określonymi w § 7.
Tabela 1. Kryteria oceny merytorycznej
Lp.
1
2
3
4
5
6

Kryterium oceny
Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców
wsi
Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu
Długofalowe oddziaływanie projektu
Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej
Oryginalność, innowacyjność projektu
Wkład własny sołectwa
Razem
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Punktacja [pkt]
0 - 25
0 - 18
0 - 10
0 - 17
0 - 15
0 - 15
100
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§7
Zasady pracy kapituły konkursu
1. Przewodniczący kapituły jest odpowiedzialny za organizację prac kapituły.
2. Sekretarz kapituły jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną kapituły,
bez prawa głosu.
3. Prace kapituły są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa powołanych
członków kapituły.
4. Przewodniczący kapituły może powierzyć w swoim zastępstwie prowadzenie
posiedzenia kapituły innemu członkowi kapituły.
5. Członkowie kapituły aktywnie uczestniczący w działaniach sołectwa – uczestnika
konkursu wyłączeni są z oceny projektu dotyczącego tego sołectwa.
6. Przy ocenie członkowie kapituły posługują się kartą oceny merytorycznej projektu,
określoną w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu.
7. Ocena końcowa danego projektu jest sumą punktów uzyskanych za poszczególne
kryteria.
8. W przypadku rozbieżności w ocenie projektu przez członków kapituły przeprowadza
się głosowanie jawne zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów –
decyduje głos przewodniczącego kapituły.
9. Kapituła wskazuje sołectwa - laureatów I, II i III miejsca w konkursie. Kapituła może
również wskazać sołectwa wyróżnione w konkursie.
10. Z prac kapituły sporządza się protokół, który następnie zostaje przedłożony Zarządowi
Województwa Wielkopolskiego.

1.
2.
3.

1.

2.

§8
Wybór laureatów i wyróżnionych
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały dokonuje wyboru sołectw laureatów I, II i III miejsca w konkursie i przyznaje im nagrody finansowe.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w uchwale, o której mowa w ust. 1, może
również wskazać sołectwa wyróżnione w konkursie.
Od uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie nagród i wyróżnień
nie przysługuje odwołanie.
§9
Nagrody i wyróżnienia
Łączna wysokość nagród finansowych dla sołectw - laureatów konkursu wynosi 15 000
zł tj.:
I miejsce – 7 000 zł,
II miejsce – 5 000 zł,
III miejsce – 3 000 zł.
Nagrody finansowe dla laureatów zostaną przekazane na konto bankowe właściwej
terytorialnie gminy. Nagroda finansowa musi być przeznaczona na potrzeby
nagrodzonego sołectwa. Gmina poinformuje pisemnie Departament Rolnictwa
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3.
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i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
o sposobie wykorzystania nagrody.
Laureaci konkursu oprócz nagród finansowych otrzymują dyplomy. Ponadto laureat
I miejsca zostanie zgłoszony do V ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki –
najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
z siedzibą w Koninie.
Wyróżnieni w konkursie otrzymują dyplomy.
Informacja o laureatach i wyróżnionych w zakresie sołectw i projektów zostanie
zamieszczona na stronach internetowych: www.umww.pl oraz www.wow.umww.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2022 r.
§10
Postanowienia końcowe
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem i jego akceptacją.
Prawo interpretacji regulaminu bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych
w regulaminie przysługuje przewodniczącemu kapituły konkursu.
Departament zastrzega sobie prawo do publikowania załączonych do zgłoszenia zdjęć
oraz opisu projektów zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym na stronach
internetowych administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, w mediach, na stronach i portalach internetowych oraz
w publikacjach i prezentacjach multimedialnych. W przypadku projektu
nominowanego do etapu ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza
inicjatywa” (laureat I miejsca), zdjęcia i opisy projektów w formularzu zgłoszeniowym
będą mogły być publikowane przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w
Koninie, na stronach internetowych administrowanych przez Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów, w mediach, na stronach i portalach internetowych oraz w publikacjach
i prezentacjach multimedialnych.
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach realizacji konkursu jest
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Z chwilą
zgłoszenia laureata I miejsca w konkursie do etapu ogólnopolskiego konkursu
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” poprzez przekazanie wersji elektronicznej
formularza zgłoszeniowego oraz zdjęć administratorem danych osobowych w nich
zawartych jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą Koninie, ul. Zofii
Urbanowskiej 8, 62 – 500 Konin.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
 Anna Kujawa, tel. 61 62 66 510, e-mail: anna.kujawa@umww.pl lub
 Marta Gajowiak, tel. 61 62 66 528, e-mail: marta.gajowiak@umww.pl
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Załączniki do Regulaminu konkursu:
1) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz
sołecki – najlepsza inicjatywa”
2) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia autora zdjęć
3) Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wójta/burmistrza o zakończeniu projektu
4) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia w sprawie wkładu własnego sołectwa
5) Załącznik nr 5 – Karta oceny merytorycznej
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