Regulamin Konkursu
„Wieś na weekend ’2014”

Załącznik nr 1
Uchwały nr 6/198/14
z dnia 19 lutego 2014 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 3 marca do 28 marca 2014 roku.
4. Projekty mogą dotyczyć wyłącznie zadania określonego w Planie działania Sekretariatu Regionalnego KSOW
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2013 - działanie obligatoryjne 1.1. „Identyfikacja i analiza możliwych
do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat”
i dotyczyć imprez organizowanych w soboty i niedziele od 15 maja do 15 października na terenach wiejskich
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5. Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach
Konkursu, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako partner w innych projektach.
§ 2. Warunki finansowe
1. Wielkość środków finansowych przewidziana do alokacji w ramach Konkursu wynosi 200.000 zł.
2. Wysokość dofinansowania 1 projektu wynosi maksymalnie 8.000 zł na wydatki kwalifikowalne, których wysokość
uregulowano w Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dotyczących Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
3. Lista wydatków, które kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym:
1) koszty organizacyjne imprezy: nagłośnienie, oświetlenie, instalacja sceny, ochrona, zabezpieczenie warunków
sanitarnych, opieki medycznej, itp.;
2) koszty osobowe: wynagrodzenie wykładowców, trenerów, obsługi technicznej, konferansjera, członków komisji
konkursowych, realizatorów programu, itp.;
3) koszty zakupu i wykonania materiałów i produktów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy;
4) koszty promocyjne imprezy: projekty i druk materiałów, spoty reklamowe, ogłoszenia prasowe;
5) koszty zakupu nagród w konkursach;
6) koszty obsługi administracyjno-technicznej projektu do poziomu 8% wydatków merytorycznych.
4. Lista wydatków niekwalifikowanych w Konkursie:
1) koszty występów zespołów artystycznych, chyba że mają charakter związany z kultywowaniem dziedzictwa
kulturowego wsi;
2) koszty masowych degustacji, poczęstunków dla wybranych gości imprezy;
3) wydatki inwestycyjne;
4) koszty zakupów wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia imprezy;
5) koszty instalacji i funkcjonowania stoisk, straganów i innych miejsc przeznaczonych dla celów handlowych
i świadczenia usług gastronomicznych;

1

§ 3. Zgłoszenia projektów w Konkursie.
1. Projekty do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: instytucje i organizacje, mające osobowość prawną, nie będące
jednostkami samorządu terytorialnego, których zakres działania obejmuje obszary wiejskie Województwa KujawskoPomorskiego.
2. Zgłoszeń projektu należy dokonywać na formularzu wniosku, stanowiącym załącznik nr 1, zgodnie z zapisami niniejszego
Regulaminu.
3. Wniosek należy wypełnić elektronicznie lub czytelnym pismem.
4. Do wniosku można załączyć materiały informacyjne, zdjęcia lub inne dokumenty potwierdzające przeprowadzenie
podobnych projektów w przeszłości.
5. Formularze wniosku będą dostępne do pobrania na stronach www.ksow.pl, www.kujawsko-pomorskie.pl
6. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją (np.: zdjęcia, dokumenty, wycinki prasowe, prezentacje multimedialne, kopie
kronik, itp.) należy dostarczyć w terminie do 28 marca 2014 r. (decyduje data wpływu do kancelarii) do Biura Konkursu
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rolnictwa, Sekretariat Regionalny KSOW
87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
z dopiskiem Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2014”
7. Wnioski dostarczone po wskazanym w ust. 6 terminie nie będą rozpatrywane.
8. Organizator nie zwraca przesłanej dokumentacji.
§ 4 . Ocena merytoryczna projektów.
1. Oceny projektów i ustalenia ich listy rankingowej dokona Zespól Oceniający powołany przez organizatora konkursu.
2. Zespól Oceniający dokona oceny zgłoszonych projektów według następujących kryteriów:
1) Kryteria dostępu:
a) zgodność celów projektu z celami KSOW;
b) zgodność założeń projektu z priorytetami w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2015;
c) zgodność planowanych działań projektu z zadaniami KSOW.
2) Jeżeli projekt nie spełni powyższych kryteriów dostępu jest odrzucany i nie podlega ocenie punktowej.
3) Kryteria oceny punktowej:
a) status partnera KSOW (1 pkt dla każdego z partnerów, max 5 pkt)
5
b) zasięg realizacji projektu (zasięg gminny – 1 pkt, powiatowy – 2 pkt, regionalny –
5
3 pkt, ponadregionalny – 5 pkt)
c) szczegółowość i rzetelność uzasadnienia
15
d) oryginalność pomysłu
15
e) innowacyjność rozwiązań
15
f) ogólna atrakcyjność projektu (szczególna wyjątkowość, znaczenie dla rozwoju
15
obszarów wiejskich)
3.
4.
5.
6.

Każdy z członków Zespołu Oceniającego przyznaje punktację indywidualnie, oceny zbiorczej dokonuje Przewodniczący
sumując punktację wszystkich członków Zespołu.
Przewodniczący Zespołu Oceniającego na podstawie oceny zbiorczej sporządzi listę rankingową projektów, przyjmując
kolejność wg liczby punktów, które uzyskał projekt, od największej do najmniejszej.
Decyzja Zespołu Oceniającego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
Lista rankingowa projektów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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7.

Organizator o wynikach Konkursu powiadomi pisemnie uczestników Konkursu oraz na stronach internetowych
www.kujawsko-pomorskie.pl i www.ksow.pl.

§ 5. Zasady dofinansowania projektów
Dofinansowanie będzie udzielone na podstawie umowy partnerskiej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, Departament Rolnictwa, ul.
Targowa 13/15, 87-100 Toruń oraz pod adresami internetowymi; www.kujawsko-pomorskie.pl; www.ksow.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania Konkursu, jak również zmiany terminu
ogłoszenia jego wyników.
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