Załącznik do Uchwały Nr 129/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r.

Regulamin Konkursu Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego
„Granty sołeckie 2018”
Cele konkursu
§1
Celami Konkursu są:
1) wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie
tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie
Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości
i spójności społecznej regionu” ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,
poprzez:
a) aktywizację społeczności lokalnej,
b) realizację projektów na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego,
c) podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców,
d) wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych,
e) definiowanie i kultywowanie elementów i atrybutów tożsamości lokalnej,
f) promowanie w relacjach zewnętrznych elementów tożsamości regionu,
g) realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym,
h) wzmacnianie poczucia tożsamości społeczności regionu przy zaangażowaniu instytucji
i partnerów społecznych,
2) wyróżnienie sołectw podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz
wspierania rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacniania
tożsamości i integracji społeczności lokalnej w Województwie Zachodniopomorskim,
3) identyfikacja i upowszechnienie sprawdzonych, skutecznych praktyk dotyczących wspierania
rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacniania tożsamości
i integracji społeczności lokalnej w Województwie Zachodniopomorskim.
Zasady organizacji Konkursu
§2
1. Organizatorem Konkursu „Granty sołeckie 2018”, zwanego dalej Konkursem, jest Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich
województwa zachodniopomorskiego, zgłoszone do konkursu na druku stanowiącym załącznik
do niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenia mogą zawierać wyłącznie projekty zaproponowane do realizacji przez sołtysów danej
gminy, przy czym dla jednego sołectwa może być jedno Zgłoszenie.
4. Projekt zgłoszony do Konkursu musi spełniać przynajmniej jedno z kryteriów określonych
w §1 ust. 1 i musi mieć charakter inwestycyjny.
5. Informacja o ogłoszeniu Konkursu będzie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
jej w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie
Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
zwanego dalej Wydziałem.
6. W Konkursie wyłonionych zostanie 180 Laureatów.
7. Dla Laureatów, o których mowa w ust. 6, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwany
dalej Zarządem, wystąpi do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem
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o przyznanie grantów sołeckich w formie pomocy finansowej - dotacji celowej dla gminy
na sfinansowanie zgłoszonych do realizacji projektów. Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej podejmuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
8. Maksymalna wartość całkowita projektu nie może przekraczać 25.000,00 zł.
9. Maksymalna wartość grantu sołeckiego może wynieść 10.000,00 zł i nie może być wyższa
niż koszty zgłoszonego do realizacji projektu.
10. Obsługę Konkursu prowadzi Wydział.
11. Wydział ma prawo kontroli i weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu.
Zasady wyłonienia Laureatów
§3
1. Przeprowadzenie naboru Zgłoszeń zleca się Dyrektorowi Wydziału.
2. Oceny formalnej Zgłoszeń dokonują pracownicy Wydziału.
3. Oceny merytorycznej Zgłoszeń dokonuje powołana przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego Kapituła Konkursu.
4. Skład Kapituły Konkursu:
1) przedstawiciel Wydziału Rolnictwa i Rybactwa – przewodniczący Kapituły
2) przedstawiciel Wydziału Współpracy Społecznej,
3) przedstawiciel Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4) przedstawiciel Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
5) przedstawiciel Konwentu Sołtysów Województwa Zachodniopomorskiego,
6) wójt/burmistrz wskazany przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast
Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Członkowie Kapituły Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Kapituły
Konkursu.
§4
1. Ocena formalna Zgłoszeń polega na przyznaniu punktów w oparciu o następujące kryteria:
1) czy Zgłoszenie było kompletne
(5 pkt)
2) czy zidentyfikowane zostały deficyty, o których mowa w ust. 3
(0-24 pkt – po 4 pkt za każdy deficyt)
3) czy Sołtys reprezentujący sołectwo zgłaszające projekt był zgłoszony w latach 2014-2017
do konkursu „Sołtys roku”, o którym mowa w ust. 4
(0-8 pkt – po 2 pkt za każde zgłoszenie)
4) czy Sołtys reprezentujący sołectwo zgłaszające projekt był laureatem
konkursu „Sołtys roku – edycja 2017”, o którym mowa w ust. 4
(20 pkt)
5) czy na terenie danego sołectwa funkcjonuje w 2018 r. tzw. fundusz sołecki
(10 pkt)
2. Ocena merytoryczna Zgłoszeń polega na przyznaniu punktów w oparciu o następujące kryteria:
1) projekt angażuje w realizację mieszkańców miejscowości (wkład własny pracy)
(0-20 pkt)
2) projekt sprzyja integracji społeczności lokalnej
(0-10 pkt)
3) projekt zaspokaja potrzeby zgłaszane przez mieszkańców sołectwa
(0-10 pkt)
4) projekt poprawia jakość życia i bezpieczeństwo publiczne
(0-10 pkt)
5) projekt na trwałe wpisuje się w przestrzeń publiczną sołectwa
(0-10 pkt)
3. Przy ocenie projektów uwzględnia się deficyty występujące w obszarach problemowych w gminach
województwa zachodniopomorskiego zgodnie z tabelą 3 w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 544/17
Zarządu z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji dokumentu „Specjalna Strefa
Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań
interwencyjnych”, opublikowanej na stronach BIP Urzędu.
4. Przez konkurs „Sołtys roku” rozumie się organizowany cyklicznie przez Zarząd konkurs „Sołtys
Roku” ogłaszany uchwałami numer: 110/14 z dn. 29.01.2014 r., 119/15 z dn. 4.02.2015 r., 151/16
z dn. 2.02.2016 r., 1085/17 z dn. 5.07.2017 r.
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5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów decyduje liczba punktów przyznana w kryterium
zaangażowania w realizację mieszkańców miejscowości (ust. 2 pkt 1), w przypadku dalszego
braku rozstrzygnięcia decyduje liczba punktów przyznana dla kolejnych kryteriów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.
§5
1. Na podstawie oceny formalnej oraz merytorycznej Dyrektor Wydziału przygotowuje projekt listy
Laureatów i przedkłada ją Zarządowi.
2. Zarząd
kieruje
projekt
stosownej
uchwały
pod
obrady
Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego celem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji
celowych dla gmin zgłaszających projekty.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi za pośrednictwem stron internetowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl.
4. Dyrektor Wydziału, po podjęciu uchwały przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego,
powiadomi pisemnie Laureatów o przyznaniu lub nieprzyznaniu grantów sołeckich oraz zamieści
informację w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego i na stronie
Wydziału. Umowa o udzielenie pomocy finansowej zostanie zawarta z gminą zgłaszającą projekt.
Postanowienia końcowe
§6
1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w tym samym trybie, co jego
wprowadzenie i wejście w życie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Załącznik:
Wzór Zgłoszenia do Konkursu.
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