
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
NA ORGANIZACJ Ę IMPREZY PROMUJ ĄCEJ TRASY I PRODUKTY 

TURYSTYCZNE „EKOMUZEUM W WIDŁACH WISŁY I SANU” 
w ramach działania 421 „WdraŜanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 

2007 - 2013 
 
 
 

 
§ 1 

 Informacje ogólne 
 
 

Niniejszy Regulamin określa m.in.  cel i zakres konkursu, rodzaj wydarzeń promocyjnych 
podlegających dofinansowaniu, rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o przystąpienie do 
konkursu, sposób wyboru ofert, termin, miejsce i sposób składania ofert, wartość środków 
przeznaczonych na konkurs, wzór oferty  (Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu), wzór 
sprawozdania z realizacji imprezy oraz kryteria wyboru ofert. 
 
 

§ 2 
Cel i charakter konkursu 

 
1. Celem konkursu jest wybór ofert, na realizację imprez promujących trasy i produkty 

turystyczne „Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu” stanowiące załącznik do Regulaminu 
konkursu.   

2. Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie ofert finansowanych w ramach 
działania 421 „WdraŜanie projektów współpracy” objętego  PROW na lata 2007 -2013. 

 
 

§ 3 
Instytucja Organizuj ąca Konkurs 

 
1. Instytucją Organizującą Konkurs  jest Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”. 
2. Wszystkich informacji dla oferentów udziela Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa 

Działania” (ul. Bieszczadzka 2, 39 460 – Nowa Dęba, tel./fax. 15 846 22 19, e-mail: 
biuro@lasowiacka.pl) 
 

 
§ 4 

Uczestnicy Konkursu 
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być:  
- organizacje pozarządowe, 
 
- szkoły, 
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
- instytucje kultury, 



 
- jednostki samorządu terytorialnego, 
mające siedzibę lub działające na terenie Lasowiackiej Grupy Działania, tj. na terenie 
jednej z gmin, tj.: Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba, Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenia Partnerstwo dla ziemi NiŜańskiej gminy: Harasiuki, Jarocin, 
JeŜowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik, Ulanów oraz na terenie Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenia Region Sanu i Trzebośnicy tj. na terenie Gmin Nowa Sarzyna i LeŜajsk. 
 

 
§ 5 

Ogólne warunki uczestnictwa 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej, oraz jej 
złoŜenie osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesłanie faxem lub drogą 
elektroniczną na adres wskazany w § 3 ust. 2  

2. Zgłoszenie naleŜy składać w terminie do 14 września 2012 r. 
3. Ocenie podlegał będzie opis zakresu realizacji imprezy promującej trasy i produkty 

turystyczne „Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu” zgodnie z kryteriami, zawartymi w 
karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
 

 
§ 6 

Zakres konkursu i wymagania konkursowe 
 

1. Oferty składane w ramach konkursu winny wpływać na promocję „Ekomuzeum w widłach 
Wisły i Sanu” wśród mieszkańców, osób odwiedzających obszar, turystów itp.; 

2. Realizacja imprezy promującej obszar LGD będzie miała miejsce w miesiącu wrześniu 
2012 roku.  

3. Realizacja imprezy będzie miała miejsce na obszarze Gmin: Baranów Sandomierski, 
Bojanów, Nowa Dęba, Harasiuki, Jarocin, JeŜowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik, Ulanów oraz 
Nowa Sarzyna i LeŜajsk. 
 

 
§ 7 

Koszty realizacji przedsięwzięcia 
 

1.Kwota wsparcia na realizację pojedynczego wydarzenia/oferty promującej pojedyncze trasy 
i produkty turystyczne „Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu” wynosi nie więcej 
niŜ 2.040,00 PLN. 

2. Limit środków na organizację imprez promujących obszar projektu współpracy wynosi 
10.200,00 PLN.  

 
 

§ 8 
Procedura wyboru ofert w ramach konkursu 

 
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” na 

podstawie złoŜonej oferty na realizację imprezy promującej trasy i produkty turystyczne 
„Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu” zaprezentowanej w Karcie zgłoszenia. 

2. Ocena dokonana zostanie na podstawie kryteriów oceny, zawartych w Karcie oceny. 



 
3. Ocena Zarządu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
4. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji zapisów zawartych w regulaminie 

i dokumentach pomocniczych, tj. załącznikach do niniejszego regulaminu o wykładni 
zapisów w nich zawartych decyduje Zarząd LGD. 

5. O wynikach wyboru Biuro LGD poinformuje zainteresowanych telefonicznie. 
 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
 
Szczegóły realizacji imprezy promującej trasy i produkty turystyczne „Ekomuzeum 
w widłach Wisły i Sanu” regulować będzie Umowa na organizację imprezy jaka zostanie 
zawarta pomiędzy podmiotami wybranymi do organizacji imprezy a Stowarzyszeniem 
„Lasowiacka Grupa Działania”.  

 
 
 
 
 
 
ZAŁ ĄCZNIKI:  

1. Karta zgłoszeń  
2. Karta oceny  
3. Wzór sprawozdania z przeprowadzonego działania 

 
 


