
Załącznik do uchwały Nr 10/375 /21 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 17 marca  2021 r. 

REGULAMIN KONKURSU 

„FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA” 

etap wojewódzki – Województwo Kujawsko-Pomorskie 

 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu 

pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, zwanego dalej konkursem. 

2. Organizatorem etapu wojewódzkiego konkursu oraz fundatorem nagród jest Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanym dalej „Organizatorem”.  

Organizatorem edycji ogólnopolskiej konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 

z siedzibą w Koninie. 

3. Za przeprowadzenie i organizację etapu wojewódzkiego konkursu, w imieniu 

Organizatora, odpowiada Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

4. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia i załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej pod adresem  

www.kujawsko-pomorskie.pl/menu-tematyczne/rolnictwo-i-obszary-wiejskie.  

§ 2 

Cel konkursu 

1. Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” ma na celu promocję idei funduszu 

sołeckiego. 

2. Szczegółowe cele konkursu to: 

1) aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich, 

2) przekazanie adresatom/uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji 

projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w 

sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, 

3) prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca 

do życia i rozwoju społeczno-zawodowego, 

4) promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju 

zawodowego, 

5) identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy 

pracują na rzecz społeczności, 

6) upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez 

mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego, 

7) upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego                                             

z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego 

danego obszaru. 

 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/


§ 3 

Adresaci konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków 

wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki 

stanowił wkład własny. 

2. Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest organizowany raz w roku. 

3. Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład 

własny sołectwa, w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego 

przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 40%. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe 

złożenie/przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu, Departamentu Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-

100 Toruń: 

1) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego sporządzonego w wersji 

papierowej w formacie A4, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu, wraz z załącznikami,   

2) dokumentacji fotograficznej zawierającej maksymalnie 10 czytelnych zdjęć, 

dobrej jakości, wydrukowanych jednostronnie, pojedynczo wraz z opisem 

przebiegu                       umieszczonej na zdjęciu inicjatywy, 

3) pisemnej zgody autora zdjęć na ich nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie 

przez organizatorów, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik                        

nr 2 do niniejszego regulaminu, 

4) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez właściwy urząd gminy/urząd 

miasta kserokopię wniosku sołectwa złożonego do wójta/burmistrza zgodnie z 

zapisami art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 301), 

5) oświadczenie wójta/burmistrza o zakończeniu realizacji zgłaszanego do konkursu 

projektu oraz potwierdzenie wysokości wkładu własnego mieszkańców sołectwa, 

zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu, 

6) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielanej przez osobę, 

której dane dotyczą, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu,  

7) podpisanej informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, 

której dane dotyczą, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu, 

8) płyty CD/DVD zawierającą: wersję edytowalną formularza zgłoszeniowego                     

w MSWord, załączniki w dowolnym formacie oraz zdjęcia w dobrej 

rozdzielczości, w formacie .jpg lub .jpeg i rozmiarze minimum 2 MB, 

9) dodatkowych nieobowiązkowych materiałów w wersji papierowej, 

dokumentujących zrealizowany projekt, np. plany, dziennik budowy, itp. 

2. 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 z dnia 21 lutego 2014 r.                           

o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301). 



3. Przesłanie zgłoszenia wraz z załącznikami i dokumentacją fotograficzną oznacza 

wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystanie do celów informacyjno-

promocyjnych etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – 

najlepsza inicjatywa”, bieżącej pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 15 listopada 2021 r. (decyduje 

data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego                            

w Toruniu). 

5. Zgłoszenia na konkurs może w imieniu sołectwa dokonać sołtys wsi, członek rady 

sołeckiej lub wójt/burmistrz gminy na terenie której znajduje się dane sołectwo. 

6. Do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołectwa.  

7. Z udziału w konkursie wyłączone są projekty nagrodzone w ogólnopolskich edycjach 

konkursu organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. 

§ 5 

Komisja konkursowa 

 

1. Oceny zgłoszonych projektów dokonywać będzie komisja konkursowa powołana 

przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Członkowie komisji aktywnie uczestniczący w działaniach sołectwa – uczestnika 

konkursu są wyłączeni z jego oceny. 

3. Komisja dokonuje oceny zgłoszeń w oparciu o kryteria konkursowe i punktową skalę 

ocen określoną w § 6 ust. 6 niniejszego regulaminu. Komisja dokonuje oceny w 

drodze kompromisu, ustalając liczbę punktów dla zgłoszeń konkursowych w każdym  

z kryteriów. 

4. Uzyskana punktacja pozostaje do wyłącznej wiadomości komisji. 

5. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej oceny. 

6. Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca. 

7. Laureat I miejsca etapu wojewódzkiego zostanie zgłoszony do ogólnopolskiego 

konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 

8. Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie. 

§ 6   

Ocena zgłoszeń 

1. Ocena projektów zgłoszonych do konkursu obejmuje ocenę formalną i ocenę 

merytoryczną. 

2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności przesłanych formularzy 

zgłoszeniowych z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie na podstawie 

karty oceny formalnej. 

3. Kryteria oceny formalnej: 

1) terminowość zgłoszenia, 

2) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej oraz 

dołączona na płycie CD/DVD edytowalna wersja elektroniczna wypełnionego 

formularza, 

3) kompletność załączników, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego 

regulaminu, 

4) spełnienie wymogu procentowego udziału ze środków funduszu sołeckiego 

oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach 

związanych z realizacją danego przedsięwzięcia 



4. Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentacji przesłanych zgłoszeń. 

5. Do oceny merytorycznej, która zostanie przeprowadzona na podstawie określonych w 

niniejszym regulaminie kryteriów oceny merytorycznej, zakwalifikowane będą 

jedynie projekty ocenione pozytywnie pod względem formalnym. 

6. Kryteria oceny merytorycznej: 

 

Lp. Kryterium oceny Punktacja 

1 wpływ projektu na poprawę warunków życia 

mieszkańców wsi 

0-25 pkt 

2 zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu 0-18 pkt 

3 długofalowe oddziaływanie projektu 0-10 pkt 

4 wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej 0-15 pkt 

5 oryginalność, innowacyjność projektu 0-17 pkt 

6 wkład własny sołectwa 0-15 pkt 

Razem 100 pkt 

§ 7 

Planowany harmonogram konkursu 

ogłoszenie etapu wojewódzkiego konkursu wrzesień 2021 r. 

termin nadsyłania zgłoszeń 15 listopada 2021 r. 

posiedzenie komisji edycji wojewódzkiej 

konkursu, ocena projektu i wyłonienie 

laureatów edycji wojewódzkiej konkursu 

listopad 2021 r. – styczeń 2022 r. 

wręczenie nagród dla laureatów edycji 

wojewódzkiej 
luty 2022 r. 

zgłoszenie laureata do edycji ogólnopolskiej 

konkursu 
luty 2022 r. 

§ 8 

Nagrody 

1. Łączna wysokość nagród finansowych dla laureatów etapu wojewódzkiego konkursu 

wynosi 12.000 zł.: 

I miejsce   5.000 zł 

II miejsce  4.000 zł 

III miejsce  3.000 zł 

2. Nagroda finansowa zostanie przekazana w formie przelewu pieniężnego na wskazany 

rachunek bankowy gminy zwycięskiego sołectwa. 

3. Nagrody finansowe muszą być przeznaczone na cele związane z rozwojem 

nagrodzonego sołectwa. 

4. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do żądania informacji o sposobie 

wykorzystania nagrody. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu i jego prawidłowy 

przebieg. 



2. Prawo interpretowania regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w 

regulaminie przysługuje Organizatorowi. 

3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania załączonych zdjęć                  

i tekstów zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym na stronach internetowych 

administrowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Krajowe 

Stowarzyszenie Sołtysów, w mediach, stronach i portalach internetowych oraz 

różnego rodzaju publikacjach, prezentacjach multimedialnych itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1         - formularz zgłoszenia do konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 

Załącznik nr 2         - oświadczenie autora zdjęć 

Załącznik nr 3         - oświadczenie wójta/burmistrza 

Załącznik nr 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą 
Załącznik nr 5 - informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą  


