REGULAMIN konkursu „Aktywne Sołectwo”
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Powiat Ząbkowicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego.
2.  W imieniu Zarządu Powiatu Ząbkowickiego konkurs przygotowuje i przeprowadza Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.
3. Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwa powołana przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego  Komisja Konkursowa.
II. CEL KONKURSU
Celem konkursu „Aktywne Sołectwo”, zwanego dalej konkursem, jest prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja sołectw oraz inspirowanie, pobudzanie mieszkańców, organizacji, instytucji do działań na rzecz aktywizowania obszarów wiejskich przyczyniających się do poprawy atrakcyjności turystycznej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców na terenach wiejskich.
III. TEMATYKA KONKURSU
Przedmiotem oceny jest aktywna działalność społeczności lokalnej (sołectwa) rozumiana wieloaspektowo tzn. zarówno instytucjonalnie (działania sołectwa jako instytucji), jak i wspólnotowo (działania stowarzyszeń, nieformalne inicjatywy oddolne), a nawet w pewnych okolicznościach indywidualnie (działania podejmowane przez osoby fizyczne). 
Ocena tej działalności będzie dokonywana w następujących obszarach:
1) społeczeństwo obywatelskie na terenach wiejskich,
2) kultura, pielęgnowanie tradycji i ochrona dziedzictwa kulturowego, 
3) sport,
4) ochrona środowiska przyrodniczego i edukacja ekologiczna,
5) promocja miejscowości,
6) bezpieczeństwo na obszarach wiejskich,
7) wykorzystanie funduszu sołeckiego,
8) wykorzystanie innych funduszy zewnętrznych. 
IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do sołectw Powiatu Ząbkowickiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie przez sołtysa wypełnionego i podpisanego Zgłoszenia uczestnictwa oraz Karty opisu działań sołectwa.
3. Zgłoszenie uczestnictwa wraz z Kartą opisu działań sołectwa stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Zaleca się, aby Karta opisu działań sołectwa została wypełniona elektronicznie. 
4. Do zgłoszenia można dołączyć fotografie, kserokopie artykułów prasowych.
5. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, tel. 74 816 28 15, 74 816 28 16
V. KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisję konkursową (zwaną dalej Komisją) w składzie 3 osób powoła Zarząd Powiatu Ząbkowickiego spośród osób zajmujących się zawodowo i/lub działających społecznie w zakresie  rozwoju obszarów wiejskich.
2. Członek Komisji nie może być sołtysem lub członkiem rady sołeckiej sołectwa zgłoszonego do Konkursu.
3. Komisja ze swojego grona wybierze Przewodniczącego komisji, który będzie kierował jej pracami.
4. Każdy członek Komisji będzie kierował się zasadą bezstronności.
5. Komisja wszystkie decyzje podejmować będzie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
VI. PROCEDURA OCENY 
1. Komisja dokona oceny działalności sołectw na podstawie informacji zawartych w Karcie opisu działań sołectwa.
2. Ocenie podlega działalność sołectwa w okresie od 01.08.2017 r. do 01.08.2018 r. w obszarach:
	Społeczeństwo obywatelskie na terenach wiejskich:

- czy w sołectwie działa KGW?  (max. 1 pkt),
- czy w sołectwie działa inne stowarzyszenie? (max 1 pkt),
- czy sołectwo prowadzi własną stronę internetową? – podać adres serwisu www. (max 1 pkt).
	Kultura, pielęgnowanie tradycji i ochrona dziedzictwa kulturowego: 

- czy na terenie sołectwa działa zespół ludowy? (max 1 pkt),
- krótki opis wybranej imprezy zorganizowanej na terenie sołectwa tj. przez Sołtysa, Radę Sołecką,  KGW lub inne stowarzyszenie działające na terenie sołectwa,  której celem  było pielęgnowanie tradycji i ochrona dziedzictwa kulturowego (ocena na podstawie opisu w  max 1000 znakach. (0-10 pkt).
	Sport:

- czy w sołectwie działa stowarzyszenie sportowe lub klub sportowy ? (max 1 pkt),
- opis wybranej imprezy sportowej zorganizowanej na terenie sołectwa  (tj. przez sołtysa, radę sołecką,  stowarzyszenie działające na terenie sołectwa lub osobę fizyczną). Ocena imprezy dokonana będzie na podstawie opisu w  max 1000 znakach.  (0-10 pkt).
	Ochrona środowiska przyrodniczego i edukacja ekologiczna:

- opis przedsięwzięcia (np. społecznego, edukacyjnego itp.), zrealizowanego przez podmiot działający na terenie sołectwa (tj. przez Sołtysa, Radę Sołecką, stowarzyszenie lub osobę fizyczną), którego celem jest ochrona środowiska przyrodniczego i edukacja ekologiczna. Ocena przedsięwzięcia dokonana zostania na podstawie opisu w max 1000 znakach (0-10 pkt).
	Promocja miejscowości:

- opis przedsięwzięcia zrealizowanego przez podmiot działający na terenie sołectwa (tj. przez Sołtysa, Radę Sołecką, stowarzyszenie lub osobę fizyczną), którego celem jest promocja miejscowości (np. jej historii, zabytków, walorów przyrodniczych itp.). Ocena przedsięwzięcia  dokonana zostanie na podstawie opisu w  max 1000 znakach.  (0-10 pkt).
	Bezpieczeństwo na obszarach wiejskich:

- czy na terenie sołectwa działa Ochotnicza Straż Pożarna? (max 1 pkt),
- czy na terenie sołectwa działa młodzieżowa drużyna  OSP? (max 1 pkt).
	Wykorzystanie funduszu sołeckiego:

- przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Ocena przedsięwzięć zrealizowanych z funduszu sołeckiego zostanie dokonana na podstawie opisu w max 1000 znakach.  (0-10 pkt).
	Wykorzystanie innych funduszy zewnętrznych:

- projekty zrealizowane z innych dostępnych zewnętrznych źródeł (fundacje, granty itp.). Ocena projektów zrealizowanych z funduszy innych niż sołecki dokonana zostanie na podstawie opisu w max 1000 znakach.  (0-10 pkt).
3. Ocenie poddana zostanie oryginalność i innowacyjność zaprezentowanych imprez, przedsięwzięć oraz projektów, a także  celowość wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego.
4. Przy ocenie nie będą uwzględniane imprezy, przedsięwzięcia, projekty, których organizatorem lub beneficjentem jest JST (gmina, powiat), nawet jeśli odbywały się na terenie danego sołectwa.
5. O końcowej klasyfikacji decyduje łączna suma punktów uzyskanych przez sołectwo.
6. Wyłonienie laureatów oraz ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbędą się w miesiącu sierpniu 2018 r. 
Termin złożenia kart konkursowych - 17 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 – Starostwo Powiatowe 
w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 
VII. NAGRODY
- I nagroda (zwycięskie sołectwo) – 3.000,00 zł
- II nagroda (sołectwo, które zajmie II miejsce) – 2.000,00 zł
- III nagroda (sołectwo, które zajmie III miejsce) – 1.500,00 zł 

Zatwierdził: 
………………………………………………

