
 
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020  

                                                    Załącznik do Uchwały 11/2021 Zarządu z dnia 18.05.2021 r. 

1 
 

 

Regulamin Konkursu 

„Dobre praktyki w cieniu wulkanu” 

 

I. Organizator Konkursu 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny z siedzibą w Krapkowicach  

ul. Kilińskiego 1, pok. 228 

47-303 Krapkowice 

 

II. Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania społeczności Opolszczyzny dobrymi praktykami 

zrealizowanymi w ramach PROW, w tym zwiększenie zainteresowania potencjalnych wnioskodawców 

ubieganiem się o środki na realizację swoich inwencji. Pokazanie projektów szerokiej społeczności ma 

na celu podniesienie świadomości, iż możemy nasze plany zrealizować z korzyścią dla siebie, innych      

i środowiska. Udowodnienie, iż Program Rozwoju Obszarów Wiejskich niczym parasol roztacza 

ochronę nad obszarem, chroni go od przeciwności losu, wspiera społeczność i lokalną gospodarkę.  

2. „Dobre praktyki w cieniu wulkanu” to Konkurs mający na celu propagowanie dobrych praktyk poprzez 

przygotowanie między innymi publikacji zawierającej zdjęcia i opisy zrealizowanych projektów. 

 

III. Opis przedmiotu Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest zgłoszenie zrealizowanego projektu w ramach działania PROW na lata 

2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”. 

2. Zgłoszenie wraz ze zdjęciami nagranymi na płycie CD/DVD należy złożyć na formularzu 

zgłoszeniowym będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu.  

 

IV. Adresaci 

1. Konkurs adresowany jest do Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, którzy otrzymali płatność ostateczną lub złożyli wniosek o 

płatność ostateczną na dzień 30 czerwca 2021 roku.  

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest spełnienie poniższych wymagań: 
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Realizacja projektu za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach przedsięwzięć 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność: 

a) Tak pięknieje Kraina św. Anny:          

 Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny, 

 Popularyzacja lokalnych produktów i usług, 

 Działania proekologiczne, 

 Wzmocnienie kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny, 

 Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenie, 

b) Tak rozwija się Kraina św. Anny: 

 Nowa zrównoważona przedsiębiorczość, 

 Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości. 

 

V. Fotografia 

1. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, wykonane dowolną techniką. Jakość zdjęcia nadająca się 

do wydruku A4 i A3.  

2. Zabronione jest zmienianie oryginalnej rozdzielczości fotografii. 

3. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą 

dyskwalifikowane. 

4. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących 

z różnych plików. 

5. Jeżeli na fotografiach znajduje się wizerunek osoby, uczestnik Konkursu przesyłając fotografię 

zobowiązany jest do posiadania stosownego oświadczenia, iż dana osoba wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku.  

6. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografie, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji  

do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych m.in. w art. 50 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia  

i rozstrzygnięcia Konkursu i promocji projektu „Dobre praktyki w cieniu wulkanu” oraz w zakresie 

wynikającym z treści niniejszego Regulaminu. 

 

VI. Kryteria oceny prac 

1. W Konkursie zostanie wyłonionych 5 laureatów, w dwóch kategoriach: 

a) projekty zrealizowane przez instytucje publiczne i inne organizacje (np. stowarzyszenia, 

fundacje, parafie) – Tak pięknieje Kraina św. Anny. 

b) projekty zrealizowane przez przedsiębiorców – Tak rozwija się Kraina św. Anny. 
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2. Zgłoszenia ocenione zostaną pod względem formalnym i merytorycznym. 

3.   Formularze zgłoszeniowe będące załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu wskazują kryteria    

merytoryczne brane pod uwagę przy ocenie, w tym liczbę punktów, jakie można uzyskać w poszczególnych 

kategoriach: 

a)    Załącznik nr 1 - Tak pięknieje Kraina św. Anny, 

b) Złącznik nr 2 - Tak rozwija się Kraina św. Anny. 

 

VII. Zasady udziału w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 30 czerwca 2021 r. do godziny 15:00 formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej 

(załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu) wraz ze zdjęciami na nośniku CD/DVD (od 2 do 20 

fotografii).  

2. Zgłoszenia mogą zostać doręczone osobiście lub nadane pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) na adres Organizatora (decyduje data dostarczenia). 

3. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony we wszystkich punktach i podpisany przez zgłaszającego.  

4. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie. 

5. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu więcej niż jeden zrealizowany projekt, w tym przypadku, każde 

zgłoszenie powinno być wypełnione oddzielnie. 

 

VIII. Terminarz 

1. Ogłoszenie Konkursu: 1 czerwca 2021 r. 

2. Termin składania formularzy do 30 czerwca 2021 r. 

3. Przewidywany termin ogłoszenia wyników Konkursu zostanie podany do 31 lipca 2021 r. na stronie 

internetowej Organizatora  www.annaland.pl . 

 

IX. Nagrody 

1. Spośród zgłoszeń konkursowych spełniających wymogi formalne Komisja wyłoni 5 laureatów.  

2. Nagrodą dla laureata będzie nagranie filmu promującego zgłoszony projekt, który będzie mógł 

wykorzystać do celów marketingowych.  

3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz pakiet promocyjny Stowarzyszenia Kraina św. Anny.  

4. Na podstawie zgłoszeń spełniających wymagania formalne zostanie przygotowana publikacja „Dobre 

praktyki w cieniu wulkanu” w wersji papierowej i elektronicznej.  
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X. Komisja konkursowa 

1. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, w składzie 5 osób. 

2. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Lokalnej Grupy Działania 

„Górna Prosna” i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia. 

3. Komisja dokona oceny na podstawie formularzy zgłoszeniowych. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Tym samym wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych na 

stronie internetowej Organizatora oraz ewentualną publikację wizerunku. 

2. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikowanie zgłoszonych projektów  

w celach promocyjnych. Jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie danych 

zawartych w formularzu i zdjęć w dowolnej formie ich prezentacji służących promocji obszaru projektu. 

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw 

własności. 

3. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych zgłoszeń i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie – Dział VII ust. 1 (w części dotyczącej 

terminu złożenia formularza zgłoszeniowego) oraz Dział VIII ust. 2 i 3 w sytuacjach, gdy wymagać tego 

będzie sprawne i efektywne przeprowadzenie Konkursu.  

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

             

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy Tak pięknieje Kraina św. Anny. 

2. Załącznik nr 2 – Formularz Zgłoszeniowy Tak rozwija się Kraina św. Anny. 


