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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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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. 
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