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KONKURS 
„FUNDUSZ SOŁECKI - NAJLEPSZA INICJATYWA" 

etap wojewódzki - Województwo Łódzkie 
II edycja 

 
 

REGULAMIN  
 
 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU 

Organizatorem etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Organizatorem edycji 
ogólnopolskiej tegoż konkursu jest  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w 
Koninie. 

II. CELE KONKURSU 

 Aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą 
wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi, 

 Przekazanie adresatom/uczestnikom operacji wiedzy i informacji w zakresie 
realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych 
w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, 

 Prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca 
do życia i rozwoju społeczno-zawodowego, 

 Przekazanie środowiskom wiejskim/uczestnikom operacji wiedzy i informacji 
w zakresie możliwości jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu 
sołeckim, 

 
III. ADRESACI KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu województwa łódzkiego, które 
realizowały na przestrzeni lat 2010-2018 projekty finansowane ze środków 
wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki 
stanowił wkład własny. 
 
WAŻNE: łączny udział ze środków z funduszu sołeckiego oraz środków 
stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych 
z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 50%. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe 
złożenie/przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami do siedziby 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 
(zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu). 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 30 listopada 2018 roku 
(decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego). 

3. Zgłoszenie powinno zawierać formularz zgłoszeniowy wypełniony w wersji 
papierowej oraz w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z 
załącznikami i zdjęciami (max. 6 zdjęć w rozdzielczości 2000 x 2800 pikseli w 
formacie JPG, formularz zgłoszenia w MS Word, załączniki w dowolnym formacie). 
Wraz z przekazaniem zdjęć konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody autora zdjęć 
na ich nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie przez organizatorów w celach 
informacyjno-promocyjnych. 
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Przesłane zgłoszenie wraz z załącznikami i zdjęciami oznacza wyrażenie zgody na 
ich nieodpłatne wykorzystanie do celów informacyjno-promocyjnych konkursu 
„Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" i bieżącej pracy Samorządu Województwa 
Łódzkiego oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

4. W formularzu zgłoszeniowym należy dokonać opisu zgłoszonego projektu - 
zgodnie z kryteriami konkursu, którego źródło finansowania stanowiły środki 
wyodrębnione w budżetach gmin zgodnie z zapisami art. 3, pkt.1 ustawy o funduszu 
sołeckim. 

5. Zgłoszenia do konkursu może w imieniu sołectwa dokonać: sołtys, członek rady 
sołeckiej oraz wójt/burmistrz. 

6. Z każdego sołectwa można zgłosić tylko 1 projekt. 

7. Nie dopuszcza się zgłaszania projektów, które były laureatami I-III miejsca etapu 
wojewódzkiego w latach poprzednich. 

8. Obowiązkowe załączniki do formularza zgłoszeniowego: 
 

1) Potwierdzona za zgodność z oryginałem przez urząd gminy/urząd miasta 
kserokopia wniosku sołectwa złożonego do wójta/burmistrza zgodnie z 
art. 5 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o funduszu sołeckim wraz z oświadczeniem o 
liczbie osób uczestniczących na zebraniu wiejskim, na którym została 
podjęta uchwała o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. 

2) Oświadczenie wójta/burmistrza o zakończeniu realizacji zgłaszanego do 
konkursu projektu oraz potwierdzenie wysokości wkładu własnego 
mieszkańców sołectwa promocyjnych (zgodnie ze wzorem oświadczenia 
stanowiącym załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego). 

a) wkład własny mieszkańców sołectwa w realizację projektu mogą 
stanowić: 

- materiały, 
- sprzęt, 
- praca własna. 

b) szacunkową wielkość wkładu własnego mieszkańców należy 
podać we formularzu zgłoszeniowym, przy czym koszt 
1 roboczogodziny określa się maksymalnie na 15 zł, a koszt pracy 
sprzętu maksymalnie na 50 zł. 

3) Inne materiały dokumentujące zrealizowany projekt np.: zdjęcia (na 
płycie CD/DVD), plany, dziennik budowy itp.; wraz z przekazaniem zdjęć 
konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody autora zdjęć na ich 
nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie przez organizatorów w celach 
informacyjno-promocyjnych (zgodnie ze wzorem oświadczenia 
stanowiącym załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego). 

4) Wypełniona ankieta ewaluacyjna. 
 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania załączonych zdjęć 
i tekstów zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym w mediach i w różnego 
rodzaju publikacjach, prezentacjach multimedialnych itp. oraz na stronach 
internetowych administrowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i 
Samorząd Województwa Łódzkiego.  

V. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Oceny zgłoszeń będzie dokonywać komisja konkursowa składająca się z 4-5 osób.  
2. Skład Komisji Konkursowej akceptuje Marszałek Województwa Łódzkiego, na 

wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

3. Z prac komisji konkursowej zostaną wykluczeni mieszkańcy sołectw zgłoszonych do 
konkursu. 
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4. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I-III miejsca, którzy zostaną nagrodzeni.  
 
Laureat I-go miejsca etapu wojewódzkiego jest nominowany do etapu 
ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.  

 
VI. OCENA ZGŁOSZEŃ 

1. Ocena projektów zgłoszonych do konkursu obejmuje ocenę formalną i merytoryczną 
2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności przesłanych formularzy 

zgłoszeniowych z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie. 
3. Kryteria oceny formalnej: 

1) terminowość zgłoszenia, 
2) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej, 

dołączona na płycie CD/DVD edytowalna wersja elektroniczna wypełnionego 
formularza, 

3) kompletność załączników, o których mowa w pkt IV WARUNKI UDZIAŁU 
W KONKURSIE, 

4) procentowy udział ze środków z funduszu sołeckiego oraz środków 
stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z 
realizacją danego przedsięwzięcia. 

4. Do oceny merytorycznej, która zostanie  przeprowadzona na podstawie określonych 
w niniejszym regulaminie kryteriów oceny merytorycznej, zakwalifikowane będą 
jedynie projekty ocenione pozytywnie pod względem formalnym. 

5. Kryteria oceny merytorycznej 
 

Lp. Kryterium oceny Punktacja 

1 
Wpływ projektu na poprawę warunków życia 
mieszkańców wsi 

0-20 pkt 

2 Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu 0-20 pkt 

3 Długofalowe oddziaływanie projektu 0-15 pkt 

4 Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej 0-10 pkt 

5 Oryginalność, innowacyjność projektu 0-10 pkt 

6 Wkład własny sołectwa 0-15 pkt 

7 
Przygotowanie dokumentacji konkursowej 
(m.in. jakość i atrakcyjność przedłożonych 
materiałów, kompleksowość opisów) 

0-10 pkt 

Razem 0-100 pkt 

 

1) Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentacji zgłoszonych projektów. 
2) Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń przy wykorzystaniu formularza 

oceny merytorycznej. 
3) Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji. 
4) Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny. 
5) Dokumenty złożone do konkursu nie będą podlegały zwrotowi. 
6) Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
 

VII. PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURSU 
 

Ogłoszenie konkursu Wrzesień 2018 

Termin nadsyłania zgłoszeń 30 listopad 2018 

Posiedzenie komisji edycji wojewódzkiej grudzień 2018 – styczeń 2019 

Ogłoszenie laureatów edycji wojewódzkiej i 
zgłoszenie laureata do edycji ogólnopolskiej 

Styczeń 2019 

Posiedzenie Komisji, która wyłoni laureatów edycji 
ogólnopolskiej 

II połowa lutego 2019r. 

Organizacja konferencji podczas, której nastąpi 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla 
laureatów edycji ogólnopolskiej 

9-11 marca 2019 (podczas konferencji 
z okazji Dnia Sołtysa organizowanej 

przez Stowarzyszenie Sołtysi 
Mazowsza) 

 

VIII. POSTANOWENIA KOŃCOWE 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, na etapie wojewódzkim 
rozstrzyga Samorząd Województwa Łódzkiego, a na etapie ogólnopolskim Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów. 

2. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  tel. 
42-663-32-24, 42-291-97-98 oraz 42-663-35-70  

3. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej 
www.lodzkie.pl/rolnicwo w zakładce „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa / 
II edycja rok 2018/2019. 

http://www.lodzkie.pl/rolnicwo

