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PPJ ogłasza konkurs na „Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie 

Północnej Jury”! 

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” (PPJ) ogłasza konkurs skierowany do sołectw 

reprezentowanych przez sołtysów, z obszaru działania Stowarzyszenia PPJ. Współorganizatorami 

konkursu są: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Gmina Janów, Gmina i Miasto 

Koziegłowy, Gmina Lelów, Gmina Mstów, Gmina Niegowa,  Gmina Olsztyn , Gmina Poraj, Gmina 

Przyrów , Miasto i Gmina Żarki.  

Konkurs jest organizowany w ramach realizacji operacji pt. „Najlepsze inicjatywy lokalne 

inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury” i współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Lokalne Inicjatywy inteligentnych sołectw to projekty/działania/rozwiązania społeczności 

lokalnych wdrożone/planowane do zastosowania na obszarze wiejskim  objętym zasięgiem 

działania Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” ( tj. sołectw na terenie gminy: Janów, 

Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki). 

Projekty/działania/rozwiązania poprawiają jakość życia na obszarach wiejskich, polepszają 

standard usług społecznych, publicznych, optymalnie wykorzystują zasoby lokalne, stanowią 

odpowiedź na potrzeby, problemy lokalnych społeczności, cechują się wrażliwością terytorialną tj. 

projekty/ działania/rozwiązania są przedsięwzięciami, które są uzależnione od lokalnych 

uwarunkowań. Lokalne inicjatywy inteligentnych sołectw stanowią katalog otwartych 

projektów/działań/rozwiązań mogą to być np. projekty proekologiczne, związane z szeroką 

cyfryzacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych, projekty w zakresie odnawialnych źródeł 

energii, wzmacniające integrację i współpracę lokalnych społeczności poprzez np. warsztaty, kursy, 

imprezy charakterystyczne dla danego sołectwa związane z lokalną kulturą i tradycją, miejsca 

integracji lokalnej takie jak wyremontowane świetlice wiejskie czy place zabaw, siłownie 

zewnętrzne, etc. 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest obowiązkowo listowne lub osobiste dostarczenie 

uzupełnionej karty zgłoszeniowej a także opcjonalnie zdjęć/prezentacji multimedialnej/krótkiego 

ok. 1 minutowego filmu do dnia  13 lipca 2021 r. na adres: właściwego dla miejsca działania sołectwa 

(uczestnika konkursu) Urzędu Gminy (lista adresowa stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

załączonego do niniejszej wiadomości)  w kopercie z dopiskiem: „KONKURS INTELIGENTNA WIEŚ” (w 

przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego).  Zgłoszenie można dokonać 

również drogą e-mailową poprzez przesłanie zeskanowanej, uzupełnionej Karty zgłoszeniowej a 

także opcjonalnie zdjęciami/prezentacją multimedialną/krótkim ok. 1 minutowym filmem do dnia  

13 lipca 2021 r. na adres e-mail : właściwego dla miejsca zamieszkania/działania uczestnika Urzędu 

Gminy (lista adresowa stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).  
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Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu wraz z załącznikami dołączonymi do 

niniejszej wiadomości. 

 

 

 

 

 


