
 KONKURS  LGD KOLD  „Z pandemią w tle” 

                                               REGULAMIN 

Lokalna Grupa Działania KOLD uruchamia konkurs na działania na rzecz dzieci i młodzieży z 

zakresu warsztatów, które „ożywią świetlice wiejskie”.  

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania KOLD z siedzibą w 

Lwówku. 

2. Konkurs przeznczony jest dla organizacji NGO w partnerstwie z sołectwami, 

szkołami na terenie działania KOLD.  

3. W ramach konkursu należy organizować zajęcia warsztatowe dla grup dzieci 

lub młodzieży z dziedziny pomocy psychologicznej, kultury, rzemiosła, 

wytworów artystycznych, zachowań społecznych itp. (nie dotyczy zajęć 

sportowych) w danej miejscowości w oparciu o świetlice wiejskie lub ośrodki 

kultury. 

II. Termin i miejsce  

1. Realizacja zadań konkursowych odbywa się w terminie 

 1 czerwca 2021 – 28 luty 2022r.    

2. Realizacja zadań konkursowych odbywa się w miejscowościach obszaru LGD 

KOLD w gminach Duszniki, Kuślin, Lwówek, Opalenica, Nowy Tomyśl, 

Miedzichowo, Pniewy.  

III. Cel konkursu 

1. Celem jest integracja dzieci i młodzieży z danej miejscowości w związku ze 

zdalnym nauczaniem w okresie pandemii. 

2. Przygotowanie środowisk wiejskich do nowego okresu programowania 

IV. Uczestnicy  

1. W konkursie uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe o osobowości 

prawnej działające w danej miejscowości, które mają w swoim statucie 

określone działania na rzecz społeczności lokalnych działające w partnerstwie 

z sołectwem, Domem Kultury, szkołą funkcjonującą w danej miejscowości i 

złożą wniosek w konkursie. 

2. Wnioski składać można do biura LGD KOLD 64-310 Lwówek, Rynek 33/1, e-

mail: biuro@kold.pl 

w terminie 1- 15 marca 2021r. na załączonych formularzach drogą 

elektroniczną, pocztową lub osobiście.  

3. Wybór zostanie dokonany do 31 marca 2021r, a umowy podpisane zostaną do 

15 kwietnia 2021r.  

4. Uczestnikami realizowanych zadań mogą być dzieci z klas IV-VIII szkół 

podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych.  
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5. W każdej gminie zostanie przyznany 1 grant na realizacje zadań w 

środowiskach zamieszkania dla dzieci klas IV-VIII szkół podstawowych oraz 1 

grant dla młodzieży szkół średnich dla miejscowości z obszaru LGD KOLD, 

gdzie zorganizowana zostanie grupa warsztatowa minimum 10 osób.  

6. W grupie mogą znajdować się uczestnicy zamieszkali w danej miejscowości.  

7. Preferowane są miejscowości o małej liczbie mieszkańców.  

V. Nagrody konkursowe 

1. Zwycięskie organizacje otrzymają ryczałtowy grant w wysokości 1,5 tys 

złotych, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy na konto 

organizatora realizacji zadania. 

2.  Koszty kwalifikowane: wynagrodzenie prowadzących, materiały warsztatowe. 

Wkładem własnym jest udostępnione pomieszczenie do zajęć.  

Wynagrodzenia prowadzącego nie mogą przekraczać 70% kosztów 

całkowitych. 

3. Wybór w konkursie dokona Rada oceniająca programu Leader. Nie przewiduje 

się odwołań.  

VI. Sposób przeprowadzenia zadań konkursowych  

1. Tematykę zajęć ustala wnioskujący w konkursie (może być więcej tematów).   

3. Zajęcia należy przeprowadzić w terminie 1 czerwca 2021 – 28 luty 2022r., 

przynajmniej przez 3 miesiące. Liczba spotkań warsztatowych minimum 6. 

4. Prowadzący zajęcia musi posiadać kwalifikacje tematyczne oraz uprawnienia 

pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą (np. psycholog, pedagog, 

nauczyciel, wychowawca z uprawnieniami), a jeśli jest to specjalista bez 

uprawnień pedagogicznych, to na zajęciach obecny musi być osoba z 

uprawnieniami pedagogicznymi.  

5. Organizator zajęć musi mieć zgodę rodziców na udział nieletnich.  

6. Organizator zajęć ma obowiązek informowania podczas zajęć oraz w na 

plakatach, afiszach, dyplomach o finansowaniu projektu przez Lokalną Grupę 

Działania KOLD z umieszczaniem loga KOLD. 

7. Po zakończeniu realizacji zadań, w ciągu 14 dniu od ostatniej płatności, 

organizator składa sprawozdanie do LGDK KOLD wg załączonego formularza.  

8. Faktury, rachunki, należy opisać zgodnie z zasadami księgowymi, a projekt 

winien być księgowany na osobnym rachunku księgowym.  

9. Przed podpisaniem umowy planowane jest spotkanie z organizatorami zadań 

w celu omówienia prowadzenia dokumentacji projektowej i finansowej.  

10. Organizator może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. 

11. W przypadku niespełniania warunków formalnych w miejsce wybranego 

wnioskodawcy na listę wpisany zostaje kolejny wnioskodawca z największą 

liczbą punktów.  

12. W przypadku równej liczby punktów wnioskodawców z danej gminy, decyduje 

kolejność złożonych wniosków.  

13.  Interpretacja regulaminu konkursu należy do LGD KOLD.  

 


