
Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" 
ogłasza 

Konkurs na najlepszy Mały Projekt 

Cel konkursu: wyróżnienie najlepszego projektu realizowanego przez wnioskodawców LGD PB, 
mającego na celu rozwój obszarów wiejskich na obszarze LGD PB spośród projektów 
dofinansowanych w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania Puszcza 
Białowieska na tzw. "Małe projekty" 

Zasady zgłaszania projektów: 

1. Każdy podmiot może zgłosić tylko 1 projekt. 
2. Zgłoszenie do konkursu składa się drogą: emailową  (biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl.), 

pocztową lub osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska (ul. Parkowa 3, 
17-200 Hajnówka). 

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumentacje fotograficzną związaną z 
projektem (najlepiej w wersji elektronicznej).  

5. Termin przekazania formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami upływa z 
dniem 17.06.2015 r. o godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do biura LGD PB). 
Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze LGD PB, nr tel. 85 682 50 26. 
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” 

 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

REGULAMIN KONKURSU 
 NA NAJLEPS ZY MAŁY PROJEKT  

 
 

I. Cel konkursu 
 

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszego projektu realizowanego przez 
wnioskodawców LGD PB, mającego na celu rozwój obszarów wiejskich na terenie 
działalności LGD PB  spośród projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy 
ogłaszane przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska na tzw. "Małe 
projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 
II. Organizacja konkursu 

 

1. Konkurs  organizowany  jest  przez  Lokalną Grupę Działania "Puszcza 
Białowieska" , zwaną dalej LGD. 

 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. W konkursie może brać udział projekt złożony przez beneficjenta LGD  w 
odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania "Puszcza 
Białowieska", która wybrała do dofinansowania i realizacji projekt w 
ramach działania tzw. „Małe projekty” w ramach ogłaszanych naborów 
wniosków. 

 

2. Do udziału w konkursie kwalifikują się projekty zrealizowane lub w trakcie 
realizacji. 

 

 
IV. Zasady zgłaszania projektów 
 

 

1. Każdy podmiot może zgłosić tylko 1 projekt. 
2. Zgłoszenie do konkursu składa się drogą: e-mailową  (biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl.), 

pocztową lub osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska (ul. Parkowa 3, 17-
200 Hajnówka). 

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumentacje fotograficzną związaną z 
projektem (najlepiej w wersji elektronicznej).  
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 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

5. Zgłoszenia dokonuje beneficjent, który spełnia warunki uczestnictwa zawarte w 
pkt. III niniejszego regulaminu. 

6. Termin przekazania formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami  
upływa z dniem 17.06.2015 r. o godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do 
Organizatora). Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
V. Komisja konkursowa 

 

1. Komisję konkursową powołuje Zarząd LGD. 
2. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji 

 
VI. Ocena formalna i merytoryczna oraz wybór zwycięzcy 

 

1. Ocena formalna dokonywana jest przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej 
2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności zgłoszenia z niniejszym regulaminem. 
3. Komisję Konkursowa ocenia poprawne formalnie zgłoszenia. 
4. Komisja  Konkursowa  dokonuje  wyboru  projektu  za  pomocą  Karty  oceny  

projektów (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu). 
5. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
6. Po dokonaniu oceny zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu 
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.lgd-puszcza-

bialowieska.pl oraz podczas Jarmarku Produktów Lokalnych, który odbędzie się w 20 
czerwca 2015 r. w Białowieży. 

 
VII. Nagrody 

 

1. Zwycięzcy konkursu otrzyma nagrodę. 
2. Odbiór nagrody odbędzie się podczas Jarmarku Produktów Lokalnych, który 

odbędzie się w 20 czerwca 2015 r. w Białowieży. 
 

 
VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
2. Prawo  interpretacji  Regulaminu  konkursu,  bądź  rozstrzygania  kwestii  nie  

ujętych  w Regulaminie, przysługuje Przewodniczącemu komisji konkursowej. 
3. Organizator   zastrzega   sobie   prawo   do   przetwarzania   i   udostępniania   

informacji, które są przedmiotem konkursu, w celu jego realizacji i promocji. 
4. Podpisanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu konkursu. 
5. Zgłoszenie złożone na nieprawidłowym  formularzu,  bez  wymaganych  

załączników, nie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgłaszającego 
lub ich pełnomocników nie będzie brało udziału w konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
 

http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl/�
mailto:lgd.pb@neostrada.pl�
http://www.kws.org.pl/�
http://www.kws.org.pl/�


Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” 
ul. A. Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, NIP 6030028845  REGON 200080369 

Biuro: ul. Parkowa 3, 17 – 200 Hajnówka 
tel./fax (85) 682 50 26, kom. 781 130 200, 781 434 400 

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl, e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” 

 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

 
załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu na najlepszy Mały Projekt 
 
 
 

FORMULARZ ZG ŁOSZENIOWY  
 DO KONKURSU NA NAJLEPS ZY MA ŁY PROJEKT  

 

 

 
Tytuł projektu 

 

Program Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
 

Nazwa działania Małe projekty 

Czas trwania od: do: 

 

 

Dane beneficjenta 
 
Nazwa 

 

Adres: Kod/Miejscowość  

Adres: Ulica/Nr domu  

Telefon  

E-mail  
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Opis Projektu 
(np.:  proszę opisać cel projektu , jego główne założenia, sposób realizacji, działania 
podjęte podczas realizacji projektu) 
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Całkowity budżet 
projektu 

    

Wartość 
dofinansowania 

    

Cechy szczególne 
projektu/jego 
wyjątkowość 
/pomysłowość  
 

    

Trwałość, 
funkcjonalność i 
poziom wykorzystania 
projektu po jego 
zakończeniu – np. 
cykliczność, inne 
zaplanowane działania/ 
imprezy/inicjatywy, 
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OŚWIADCZENIA 

 
 

I. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 
Nr 101, poz. 926  ze  zm.),  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  Konkursu  oraz  
przekazania  nagrody laureatom  Konkursu. Każda  osoba  ma  prawo  dostępu  do  treści  
swoich  danych  oraz  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 
do uczestnictwa w Konkursie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu i na zasadach określonych powyżej. 

 

II. Zapoznałem (-łam) się z treścią Regulaminu Konkursu na najlepszy mały projekt 
 

III. Organizator konkursu ma prawo do publicznego wystawienia opisu działań, materiałów 
fotograficznych obrazujących zgłoszone obiekty i wydarzenia nieodpłatnie, poprzez 
umieszczenie ich lub wystawienie w miejscach publicznych, bez ograniczeń 
terytorialnych, w szczególności w Internecie, na drukach papierowych (prasa, ulotki, 
foldery itd.), w prasie i telewizji oraz poprzez zapis cyfrowy i magnetyczny (płyty CD). 

 

IV. Niniejszym zgłaszam projekt do konkursu, akceptuję regulamin i oświadczam, że 
informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz jego załącznikach są prawdziwe 
i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

 

 

 
………………………..… ..………………………………….. 

Data, miejscowość Czytelny podpis 
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