
Regulamin konkursu na najciekawszą inicjatywę

integrującą środowisko lokalne

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, która jest
realizatorem projektu „Młody Obywatel – Aktywny Obywatel” w ramach programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja aktywności obywatelskiej i partycypacji w sprawy publiczne.
Ideą  konkursu  jest  włączenie  szerokiej  grupy  obywateli,  przedstawicieli  społeczności
lokalnych z trzech gmin: Świętajno, Płośnica, Nidzica w życie publiczne, promocja postaw
aktywności obywatelskiej.

III. Zgłaszanie inicjatywy

1.  Inicjatywę może zgłaszać organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna składająca się

z min. 5 osób.

2. Inicjatywa może mieć formę  wydarzenia plenerowego, konferencji, konkursu, eventu.

3. Zgłaszający inicjatywę będzie musiał realnie określić w jaki sposób chce rozdysponować
kwotę przeznaczoną na organizację wydarzenia. 

Wartość wsparcia jednej inicjatywy wynosi 12 500 zł

4.  Warunkiem zgłoszenia  inicjatywy  do  konkursu  jest  wypełnienie  formularza  zgłoszenia
inicjatywy ( załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu )   i  przesłanie  listownie na adres:
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica lub
za pomocą poczty elektronicznej na adres: r.milewska@lgdbmk.pl 

5. Termin składania zgłoszeń upływa 17 czerwca 2016 roku. 

IV. Ocena zgłoszonych inicjatyw

Kryteria wyboru inicjatywy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

Zgłoszone  do  konkursu  inicjatywy  oceniane  będą  przez  komisję  składającą  się
z   przedstawicieli  młodzieżowej  rady,  samorządu  lokalnego  danej  gminy i   koordynatora
projektu.
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V. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 24 czerwca 2016 roku

2. Wybrane zostaną trzy inicjatywy ( po jednej w każdej z gmin )

3. Lista wybranych inicjatyw zostanie opublikowana  na stronie internetowej Lokalnej Grupy
Działania „Brama Mazurskiej Krainy” : www.lgdbmk.pl

4. Od decyzji komisji konkursowej  nie można się odwołać.

5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator może dokonać poprawek w kosztorysie zwycięskiej inicjatywy 

2. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy dostępne będą w siedzibie Lokalnej Grupy
Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz na stronie internetowej: www.lgdbmk.pl 

                                                                                                Prezes Lokalnej Grupy Działania
                                                                                                     „Brama Mazurskiej Krainy”

                                                                                                              Krzysztof Margol

Projekt „Młody Obywatel – Aktywny Obywatel” realizowany jest w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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