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Zał. nr 2 Karta zgłoszenia do konkursu „ „Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych 
sołectw w Partnerstwie Północnej Jury” 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „NAJLEPSZE INICJATYWY LOKALNE 
INTELIGENTNYCH SOŁECTW W PARTNERSTWIE PÓŁNOCNEJ JURY” 

 
 

Tytuł lokalnej inicjatywy inteligentnych sołectw 
 
 
 
 

Miejsce, termin realizacji inicjatywy (gmina, sołectwo, adres)  
 
 
 
 

Wysokość środków finansowych poniesionych na inicjatywę i źródło finansowania 
inicjatywy 
 
 

Czy i w jakim stopniu inicjatywa była odpowiedzią na problemy/potrzeby mieszkańców 
sołectwa? (maks. 7 zdań) 
 
 
 
 
 

Opis inicjatywy (proszę wyjaśnić m.in.  skąd pomysł na realizację inicjatywy, na czym 
polegał, jak realizacja inicjatywy przyczyniła się do  poprawy warunków życia 
mieszkańców sołectwa i jego otwarcie na osoby z zewnątrz ) - maks. 10 zdań 
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Zaangażowanie mieszkańców w jego realizację ( czy inicjatywa realizowana razem z 
mieszkańcami sołectwa/ we współpracy z lokalnymi grupami formalnymi i 
nieformalnymi- jakimi?)- maks. 7 zdań 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oryginalność inicjatywy ( na czym polega wyjątkowość inicjatywy? Co odróżnia ją od 
innych realizowanych inicjatyw w sołectwie? Co sprawia/sprawiło, że inicjatywa może 
być uznawana jako innowacyjna? czy taka inicjatywa była realizowana na terenie 
innego sołectwa w gminie?) maks. 7 zdań 
 
 
 
 
 
 

Wpływ inicjatywy na integrację społeczności lokalnej ( czy inicjatywa wzmocniła 
lokalny kapitał społeczny? Czy wpłynęła i w jaki sposób na integrację i współpracę 
mieszkańców sołectwa?) maks. 7 zdań 
 
 
 
 
 
 
 

Inne efekty związane z realizacją inicjatywy (np. czy inicjatywa może być przykładem 
dobrej praktyki wdrażanej przez inne, np. sąsiadujące  sołectwa? czy inicjatywa 
zainspirowała mieszkańców sołectwa, grupy formalne i nieformalne działające na 
terenie  sołectwa do podejmowania podobnych inicjatyw albo innych inicjatyw 



 

 

            

                Unia Europejska 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” 

 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

 

 

                             
   www.jura-ppj.pl 

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl 

 

 
 

 
 

poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich, jeśli tak to na czym polegały te 
inicjatywy? Jak i czy była wartość dodana inicjatywy ( czyli efekty realizacji inicjatywy, 
które nie były zaplanowane a wystąpiły np. w trakcie lub po zrealizowaniu inicjatywy)maks. 
10 zdań 
 
 
 
 
 

Rozwój sołectwa w przyszłości ( jakie inicjatywy, projekty, działania, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań proekologicznych, odnawialnych źródeł energii, rozwoju 
kompetencji cyfrowych należałoby zrealizować w sołectwie z uwagi na jego 
optymalny, zrównoważony rozwój,) maks. 10 zdań, konieczność uzupełnienia! 
 
 
 
 
 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU  
 

Sołtys reprezentujący sołectwo/ Imię i nazwisko/ 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres do korespondencji 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
E-mail 
 

 
…………………………………………………………………………………………………... 
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1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Najlepsze inicjatywy 
lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury”,  akceptuję warunki 
zawarte w wyżej wymienionym regulaminie a także zgłaszam chęć uczestnictwa w wyżej 
wymienionym konkursie. 
 
 
 
                                                             …………………………………. 
         Data i czytelny podpis 
2. Ja, niżej podpisana/y, udzielam Organizatorowi Konkursu, tj. Stowarzyszeniu „Partnerstwo 
Północnej Jury” (PPJ)bezterminową i bezpłatną zgodę na fotografowanie i nagrywanie 
zgłoszonych inicjatyw do Konkursu „Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw 
w Partnerstwie Północnej Jury”, organizowanym przez Stowarzyszenie PPJ oraz 
wykorzystanie tychże fotografii i nagrań, w momencie robienia zdjęcia i nagrań, bez 
ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z 
późn. zm.), w tym zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu i 
rozpowszechniane, w szczególności w formie ilustracji do kalendarzy, książek, broszur, 
folderów, czasopism, gazet, na stronie internetowej Stowarzyszenia PPJ i 
współorganizatorów Konkursu, z możliwością udzielenia dalszej zgody, w zakresie 
określonym powyżej, na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także 
na stronie Współorganizatorów w ww. Konkursie, dla realizacji celów Konkursu. 
 
 
        …………………………………. 
     Data i czytelny podpis 
 
 
3. Zostałem/am poinformowany/a, że konkursu jest wspófinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
 
 
       

  …………………………………. 
     Data i czytelny podpis 
 
4. Do niniejszej karty zgłoszenia dołączam zdjęcie lub film (jako załącznik do e-mail) bądź 
płytę cd/dvd  ze zdjęciem/i i/lub filmem wykonanych przeze mnie osobiście  i jednocześnie 
oświadczam, iż według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.) jestem autorem zdjęcia/zdjęć, 
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filmu nadesłanego/ych na konkurs a także wyrażam zgodę na przekazanie całości praw 
autorskich (niewyłącznych) praw majątkowych do zgłoszonej/ych zdjęć/filmu w konkursie na 
rzecz Organizatora z chwilą przeniesienia posiadania nośników, na których utrwalono dzieło 
w ostatecznej wersji, z tym zastrzeżeniem, że odbiór przedmiotowych nośników nie 
pozbawia Organizatora prawa do żądania ich poprawienia lub zmiany bądź też usunięcia 
wad dzieła. 
 

      
 …………………………………. 

     Data i czytelny podpis 


