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Wiosenne Potyczki Morawskich Wrót 

REGULAMIN 

CELE KONKURSU 
 
Celem ogłoszonego konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej – formalnej lub nieformalnej, bądź grupy 
zaineresowanych, do zorganizowania Wiosennych Potyczek Morawskich Wrót w terminie maj/czerwiec 2014 r. 
Od organizatorów takiego przedsięwzięcia spodziewamy się przygotowania własnych, autorskich pomysłów na 
integracyjne spotkanie członków stowarzyszenia oraz mieszkańców obszaru LGD. Ważna jest innowacyjność po-
mysłu zawierająca przewodni wątek tematyczny nawiązujący do lokalnych tradycji, historii lub promujący nasz 
obszar jako miejsce turystyczne. Impreza powinna zawierać elementy rywalizacji i współzawodnictwa oraz integra-
cji a jednocześnie  ma mieć charakter otwarty i być adresowana do różnych grup odbiorców. Powinna trwać 1 
dzień. Zwycięzcy konkursu otrzymają  środki  finansowe i niezbędną pomoc organizacyjną z LGD na zrealizowanie 
zaproponowanego pomysłu. 
Poprzez zrealizowanie takiego przedsięwzięcia nastąpi aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru Morawskich 
Wrót. 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota. 
Termin nadsyłania propozycji – drogą elektroniczną, pocztową lub składanych bezpośrednio w siedzibie Stowarzy-
szenia – upływa z dniem 28 lutego 2014 r. 
W przypadku nadania pisma drogą pocztową, termin uznaje się za zachowany, jeżeli pismo to wpłynęło do siedzi-
by Stowarzyszenia nie później niż w dniu 28 lutego 2014 r. 
Propozycje złożone po w/w terminie nie będą brane pod uwagę. 
Informacje dotyczące konkursu, regulamin, karta oceny projektu, oraz formularz zgłoszeniowy udostępnia się na 
stronie www.morawskie-wrota.pl  
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w konkursie są wyłącznie organizacje pozarządowe – formalne lub 
nieformalne oraz grupy mieszkańców, mające siedzibę i działające na terenie gmin obszaru Lokalnej Grupy Działa-
nia Morawskie Wrota, tj. gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice. 
Każdy z konkursowych projektów winien zostać sporządzony na podstawie stosownych, załączonych formularzy 
lub pobranych ze strony internetowej: www.morawskie-wrota.pl  
Każda z grup przystępujących do konkursu jest uprawniona do zgłoszenia dowolnej liczby projektów. 
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Wiosenne Potyczki Morawskich Wrót 

REGULAMIN 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 
Podmiotem wyłącznie uprawnionym do rozstrzygnięcia konkursu, a tym samym wybrania stosownej inicjatywy 
aktywizującej oraz integrującej mieszkańców obszaru LGD Morawskie Wrota, jest Komisja składająca się z wybra-
nych członków Stowarzyszenia. Ostateczny skład Komisji zostanie ogłoszony poprzez opublikowanie go na stronie 
internetowej www.morawskie-wrota.pl nie później niż w dniu rozstrzygnięcia konkursu. 
Członkowie Komisji dokonują oceny projektów na karcie oceny projektu wg określonych kryteriów. Ostateczny 
wynik oceny projektu stanowi średnia ocen wszystkich członków Komisji. 
Podstawowymi kryteriami decydującymi o wyborze projektów będą: dostępność, oryginalność (innowacyjność) 
oraz stopień realizacji podstawowego celu, jakim jest aktywizacja i integracja mieszkańców gmin właściwych dla 
aktywności Lokalnej Grupy Działania. 
Komisja, o której mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału uprawniona jest do wyboru jednego projektu  
z najwyższą ilością punktów uzyskanych w ocenie. 
W trakcie dokonywania wyboru projektu, przed opublikowaniem wyników konkursu, Organizator zastrzega sobie 
prawo nawiązania kontaktu z podmiotami, które złożyły swoje propozycje celem wyjaśnienia bądź uzupełnienia 
informacji niezbędnych do właściwej oceny projektu oraz ewentualnej realizacji danego przedsięwzięcia. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 marca 2014 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie interneto-
wej www.morawskie-wrota.pl. Ponadto każdy podmiot uczestniczący w konkursie zostanie poinformowany  
o jego wynikach odrębnym pismem. 
 
 
REALIZACJA WYBRANEGO PROJEKTU 
 
Realizacja wybranego projektu będzie oparta na umowie partnerskiej zawartej pomiędzy jego autorem a Stowa-
rzyszeniem LGD Morawskie Wrota. Umowa ta będzie określała prawa i obowiązki każdej ze stron. 
Koszt realizacji projektu zostanie w całości sfinansowany przez LGD, jednak jego całkowity koszt nie może prze-
kroczyć kwoty 6 000 zł (sześć tysięcy złotych). 
Ostateczny termin realizacji zostanie wskazany przez Organizatora, który w tym celu zasięgnie opinii podmiotu 
realizującego. 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. Każdorazowa zmiana będzie publikowa-
na na stronie internetowej stowarzyszenia. 
Organizatorowi przysługuje prawo przerwania lub unieważnienia konkursu, w przypadku braku zgłoszeń lub takiej 
ich ilości, która uniemożliwia rozstrzygnięcie konkursu, jak również w przypadku złożenia projektów niespełniają-
cych wymogów formalnych. 
Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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