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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
„FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA”  

(2020/2021 - V edycja) 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU  
Organizatorem konkursu na najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu 
sołeckiego, jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy  
z Samorządami Województw pod patronatem medialnym miesięcznika „Gazeta Sołecka”  
i „Tygodnik Poradnik Rolniczy”. 
 

II. CELE KONKURSU  
1. Konkurs „Fundusz Sołecki – najlepsza Inicjatywa” organizowany jest w celu promocji 

idei funduszu sołeckiego.  
2. Szczegółowe cele konkursu to: 

• Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju  
obszarów wiejskich, 

• Przekazanie adresatom/uczestnikom 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, 

• Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju 
zawodowego, 

• Identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują 
na rzecz społeczności, 

• Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez 
mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego, 

• Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem 
potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. 
 

III. ADRESACI KONKURSU 
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw, które w latach 2010-2021 realizowały 

projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub  
w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. 
WAŻNE: 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%. 

2. W przypadku tych województw, w których została bądź zostanie przeprowadzona 
wojewódzka edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, laureat I miejsca 
tejże edycji przechodzi do oceny ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa”.  

Konkuruje on na tym etapie z wyłonionymi laureatami z pozostałych województw. 
3. Zapis treści pkt III ppkt 2 odnosi się do sołectw z terenu: województwa kujawsko-
pomorskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego.  
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4. Biorąc pod uwagę zapisy pkt III ppkt 2 i 3 regulaminu konkursu, 
 sołectwa z obszaru powyżej wymienionych województw nie dokonują zgłoszeń projektów 
do konkursu ogólnopolskiego lecz do Urzędów Marszałkowskich zgodnie z ogłaszanymi 
zasadami i terminami.  
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 17 stycznia 2022 r. (decyduje data 
stempla pocztowego).   

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie/przesłanie 
formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis projektu wraz z załącznikami  do siedziby 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.   

3. Zgłoszenie powinno być sporządzone i złożone w formacie A4 i zawierać formularz 
zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) i pozostałe 
wymagane załączniki tj.:  
1) Oświadczenie autora zdjęć. (zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik 

nr 2 do regulaminu). Wyłącznie w wersji papierowej 
2) Oświadczenie wójta/burmistrza o zakończeniu realizacji zgłaszanego do konkursu 

projektu (załącznik nr 3 do regulaminu). Wyłącznie w wersji papierowej. 
3) Oświadczenie o wkładzie własnym mieszkańców sołectwa (zgodnie ze wzorem 

oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu). Wyłącznie w wersji 
papierowej. 
a) przy czym wkład własny mieszkańców sołectwa w realizację projektu mogą 
stanowić: materiały, sprzęt, praca własna.   

4) Dokumentacja fotograficzna obrazująca przebieg inicjatywy i efekt końcowy: 

• do 10 zdjęć zapisanych w formacie JPG i rozmiarze minimum 2 MB na jedną 
fotografię wyłącznie na płycie CD/DVD. (W przypadku braku posiadania zdjęć 
o bardzo dobrej jakości dopuszcza się załączniki w mniejszej rozdzielczości), 

5) Nieobowiązkowe materiały dokumentujące zrealizowany projekt w wersji papierowej 
lub na płycie np. w przypadku filmu dokumentującego inicjatywę – załączniki te nie są 
dodatkowo punktowane. 

4. Komplet materiałów (wydrukowany i podpisany) powinien być dostarczony  
w skoroszycie (z możliwością wpięcia do segregatora) wraz z płytą CD/DVD z nagranym 
edytowalnym (MSWord) wypełnionym formularzem wniosku (bez podpisów złożonych 
na wersji drukowanej) oraz maksymalnie 10 fotografiami obrazującymi przebieg  
i realizację przedstawianej inicjatywy.  

5. W formularzu zgłoszeniowym należy opisać zgłoszony projekt – 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). 

6. Przesłanie zgłoszenia wraz z dokumentacją fotograficzną oznacza wyrażenie zgody na 
ich nieodpłatne wykorzystanie do celów informacyjno-promocyjnych etapu 
wojewódzkiego i ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, 
bieżącej pracy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.  

7. Zgłoszenia na konkurs może w imieniu sołectwa dokonać sołtys wsi, członek rady 
sołeckiej lub wójt/burmistrz gminy na terenie której znajduje się dane sołectwo.  
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8. Z każdego sołectwa można zgłosić tylko 1 projekt.  
9. Z każdej gminy można zgłosić kilka projektów. 
10. Nie dopuszcza się zgłaszania projektów, które były laureatami dotychczasowych edycji 

wojewódzkich (zwycięzcami I miejsca), biorącymi udział w konkursie ogólnopolskim. 
 

V. KOMISJA KONKURSOWA 
 

1. Oceny zgłoszonych projektów będzie dokonywać komisja konkursowa składająca się  
z zespołu ekspertów reprezentujących Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy  
z przedstawicielami Samorządów Województw, które podjęły współpracę przy realizacji 
konkursu. 

 
VI. OCENA ZGŁOSZEŃ 

 
1. Ocena projektów dokonywana jest na podstawie regulaminu pracy komisji konkursowej. 
2. Ocena projektów zgłoszonych do konkursu obejmuje ocenę formalną i merytoryczną.  
3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności przesłanych formularzy 

zgłoszeniowych z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie na podstawie karty 
oceny formalnej. 

4. 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 pkt IV WARUNKI UDZIAŁU, 
4) procentowy udział z środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących 

wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego 
przedsięwzięcia. 

5. W przypadku gdy projekt nie spełnia kryteriów formalnych lub zawiera braki formalne  
i oczywiste omyłki dopuszcza się możliwość poprawienia Projektu na wezwanie organizatora 
konkursu w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
6. Do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest na podstawie określonych  
w niniejszym regulaminie kryteriów oceny merytorycznej, zakwalifikowane będą jedynie 
projekty ocenione pozytywnie pod względem formalnym.  
 
7. 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 
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Lp. Kryterium oceny Punktacja 

5. oryginalność, innowacyjność projektu 0-17 pkt 

6. wkład własny sołectwa 0-15 pkt 

Razem 100 pkt 

 
8. Ocena merytoryczna przeprowadzona jest dwuetapowo: 

• w I etapie eksperci z ramienia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów dokonują oceny 
merytorycznej zgłoszeń konkursowych wyłaniając laureata/zwycięski projekt, który 
zdobył największa liczbę punktów z terenu każdego województwa, z którego 
zarejestrowano zgłoszenia,  

• w II etapie oceny członkowie Komisji Konkursu w skład której wchodzą: eksperci  
z ramienia KSS i przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich (z terenu tych 
województw, z których zarejestrowano zgłoszenia) przeprowadzają ocenę 
zwycięskich projektów wyłonionych w I etapie konkursu, wyłaniając laureatów edycji 
ogólnopolskiej konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.  

9. Ocena projektów/inicjatyw odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie 
konkursu i punktowej skali oceny podanej w pkt VI ppkt 7 niniejszego regulaminu. Komisja 
może uszczegółowić kryteria oceny. 
10. Każdy wniosek oceniany jest przez min. dwóch członków komisji.  
11. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji. 
12. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny.  
13. Po czasie wskazanych w pkt VI ppkt 5 nie dopuszcza się uzupełniania dokumentacji 
zgłoszonych projektów.  
14. Dokumenty złożone do konkursu nie będą podlegały zwrotowi. 
15. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
  
VII. NAGRODY W KONKURSIE  
 

I miejsce - nagroda główna: statuetka „Sołecka NIKE”, dyplom i nagroda finansowa  dla 
sołectwa 
II miejsce - dyplom i nagroda finansowa dla sołectwa 
III miejsce - dyplom i nagroda finansowa dla sołectwa 
 

1. Organizator nie wyklucza przyznania pozostałym laureatom wyróżnień za projekty, które 
w wyniku oceny otrzymają wysoką liczbę punktów. 
 

VIII. PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURSU  
 

Ogłoszenie konkursu grudzień 2021 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń 17 stycznia 2022 r. 

Organizacja posiedzenia komisji, ocena projektów  

i wyłonienie laureatów V edycji ogólnopolskiego konkursu 

luty/marzec 2022 r. 
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”Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 

Organizacja uroczystości podczas, której nastąpi ogłoszenie 

wyników i wręczenie nagród laureatom 

kwiecień 2022 r. 

 
IX. POSTANOWENIA 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 zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie a także  
do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. 
4. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 
regulaminem i jego akceptacją. 
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania załączonych zdjęć  
i tekstów zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym na stronach internetowych 
administrowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, w mediach, stronach i portalach 
internetowych oraz różnego rodzaju publikacjach, prezentacjach multimedialnych itp. 
7. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: 
www.kss.org.pl   
8. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator z ramienia Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów: Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112, e-mail: biuro@wss.konin.pl 
 
X. Przetwarzanie danych osobowych 
1. W związku z realizacją Konkursu będą przetwarzane dane osobowe uczestników 

Konkursu, dlatego, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:  

• W ramach organizowanego Konkursu, dochodzi do współpracy między Krajowym 
Stowarzyszeniem Sołtysów a Samorządami Województwa RP. Podmioty  
te współadministrują danymi osobowymi, co oznacza, że wspólnie decydują  
o zasadach pracy na tych danych. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa” jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy ul. Zofii 
Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. 

3. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 
biuro@kss.org.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. 

4. Informacja o wymogu podania danych: 
a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. 

Niepodanie danych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  
5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

a. Przeprowadzenie i realizacja Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcie, publikacja 
informacji o laureatach Konkursu – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

http://www.kss.org.pl/
mailto:biuro@wss.konin.pl
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przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

6. Okres przechowywania danych: 
a. Dane uczestników Konkursu niebędących zwycięzcami będą przetwarzane Przez okres 

trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny na usunięcie danych, nie dłużej niż  
6 miesięcy. 

b. Dane zwycięzców konkursów będą przechowywane przez 5 lat.  
c. Dane utrwalone w postaci materiału fotograficznego, które nie zostaną 

opublikowane, zostaną usunięte niezwłocznie, nie później niż w przeciągu  
3 miesięcy.  

d. Dane utrwalone w postaci materiału fotograficznego, który zostanie opublikowany, 
będą przetwarzane przez 5 lat.  

7. Prawa osób, których dane dotyczą: 
a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.  
b. Prawo do sprostowania (poprawienia) danych. 
c. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (chyba, że odrębne przepisy 

mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa).  
e. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
g. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych). 

8. Odbiorcy danych: 
a. Dane osobowe będą udostępnione na stronie internetowej Organizatora oraz na 

portalu społecznościowym.  
b. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. organy kontrolujące Organizatora.  
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych. 
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

przedmiotem profilowania. 
 
 
 
Załączniki do regulaminu: 
1. Formularz zgłoszeniowy. 
2. Oświadczenie autora zdjęć. 
3. Oświadczenie wójta/burmistrza. 
4. Oświadczenie o wkładzie własnym mieszkańców sołectwa. 
 
 
 
 
 


