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1.INFORMACJE OGOLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki Rankingu wraz z konkursem
pn. „SOŁECTWO ROKU POWIATU KOSZALINSKIEGO” organizowanego przez
Powiat Koszaliński w związku z realizacją projektu pn. „lnnowacyjne sołectwa-
innowacyjna wieś w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Instytucja
Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister
Rolnictwa Rozwoju Wsi, „Operacja wspóWinasowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021”
Plan Operacyjny na lata 2020-2021 w ramach zawartej Umowy
nr WPROW-Fy/14/2021
1.2 Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Ranking wraz
z konkursem, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki
Organizatora oraz prawa i obowiązki zgłoszonych sołectw.
1.3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest zarówno w siedzibie Organizatora jak
i na stronie internetowej www.powiat.koszalin.pl przez cały czas trwania rankingu oraz
konkursu.
1 .4.Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem rankingu

i konkursu, czynnościami wyłaniania laureatów oraz wydawania nagród, sprawować

będzie komisja konkursowa.
1 .5.Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminów i zastrzega sobie prawo do

wydłużenia terminów zgłaszania udziału sołectw, a także wydłużenia terminu
ogłoszenia wyników Rankingu wraz z konkursem.

2. CEL
Celem Rankingu połączonego z konkursem pn. „SOŁECTWO ROKU POWIATU

KOSZALIŃSKIEGO” jest aktywizacja jak największej liczby sołectw z powiatu
koszalińskiego oraz wyłonienie spośród wszystkich biorących udział uczestników,

najbardziej aktywnie działającego sołectwa. Kolejnym zakładanym celem jest
zwiększenie integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich, umocnienie więzi
pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, pobudzenie aktywności społecznej oraz

promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

3. ZASADY UCZESTNICTWA

3.1 W Rankingu połączonym z konkursem mogą wziąć udział wszystkie sołectwa
z terenu powiatu koszalińskiego.

3.2. Organizacja Rankingu wraz z konkursem podzielona jest na dwie części:
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A. Cześć I -Ranking — przyznanie punktów nastąpi za dotychczas zrealizowane
zadania przez sołectwa w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r. -

zgodnie z opisem zawartym pkt. 4

B. Cześć II -Konkurs — przyznanie punktów nastąpi za wykonanie zadań przez
sołectwo zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5.

3.3 Udział w Rankingu wraz z konkursem jest bezpłatny i dobrowolny.
WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST DOSTARCZENIE PRZEZ KAŻDE
SOŁECTWO PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO:
a) FORMULARZA RANKINGOWEGO DO DNIA 15.07.2021 R.
b) FORMULARZA KONKURSOWEGO DO DNIA 03.09.2021 R.
3.4 Oryginały wypełnionych i podpisanych przez Sołtysa dokumentów wskazanych
w pkt. 3.3 wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście do Starostwa
Powiatowego w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13, 75-620 Koszalin, w zamkniętej
i opisanej kopercie z dopiskiem: SOŁECTWO ROKU POWIATU
KOSZALIŃSKIEGO”
lub przesłać pocztą tradycyjną na wiw adres.
Dopuszcza się:
- dostarczenie załączników opisanych w pkt. 4 i 5 do dokumentów rankingu i konkursu
(pkt. 3.3 a i b) w formie elektronicznej na nośniku pamięci PENDRIVE lub płycie CD
w przypadku punktów Rankingu wraz z konkursem, w których wymagana jest
dokumentacja fotograficzna lub zrzut ekranu dot. wpisu z portalu społecznościowego/
strony internetowej itp.).
- przesłanie wymienionych dokumentów w pkt.3.3 wraz
z załącznikami (dokumentacja fotograficzna wraz z opisem/ zrzut ekranu wpisu
z portalu społecznościowego/ skan artykułu prasowego itp.) w formie elektronicznej na
dres mailowy: ioanna.lirskapowiat.koszaIin.pl pod warunkiem dostarczenia
oryginałów dokumentów ( pkt. 3.3 a I b) na w/w adres.
3.5 Komisja konkursowa oceni wszystkie biorące udział w Rankingu wraz z konkursem
prace do dnia 10.09.2021 r.
3.6 Organizator Rankingu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie
zostaną nadesłane/dostarczone w odpowiednim, określonym w regulaminie czasie.
3.7 Uzyskana punktacja przez sołectwa jest sumą uzyskanych punktów z Rankingu
oraz konkursu.
3.8 Wszystkie prace wykonane przez sołectwa na potrzeby uczestnictwa w Rankingu
oraz konkursie nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora.
3.9 Uczestnicy Rankingu połączonego wraz z konkursem oświadczają, że:
a) przekazują prawa autorskie Organizatorowi, wyrażają zgodę na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie wykonanych przez nich prac, fotografii, przepisów itp.
w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej Starostwa oraz na jego portalu
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społecznościowym FS, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych

i marketingowych.
b) wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku oraz

przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z promocji

i przeprowadzeniem konkursu.
c) zapoznali się z obowiązkiem informacyjnym związanym z Ochroną danych
osobowych — informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych

w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zgodnie 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA RANKINGU
UWAGA
Przy poszczególnych pozyciach zwigzanych z organizacip wydarzeń, działań,

iniciatyw wymagane lest dostarczenie dokumentów potwierdzajpcych ich

przeprowadzenie m.in. dokumentacja fotograficzna, notatka prasowa, artykuł na

www itp. wraz z odpowiednim opisem, nazwa oraz data ich realizacii.

RANKING
L.P LICZBA PUNKTÓW OPIS PUNKCTACJI ZREALIZOWANYCH

ZADAŃ

Maksymalna liczba Za ilość działających organizacji pozarządowych
przyznanych punktów = na terenie sołectwa (stowarzyszenia, OSP, kluby

1 000 pkt. sportowe, naukowe itp.)
ALGORYTM:
1 NGO—100 pkt

2. Maksymalna liczba Zagospodarowanie/ ilość terenów rekreacyjnych
przyznanych punktów = w sołectwie (place zabaw, miejsca spotkań na
1 000 pkt. świeżym powietrzu, punkt do organizacji ognisk,

przystanki rowerowe, punkty widokowe itp.)
ALGORYTM:
1 miejsce = 100 pkt

3. Maksymalna liczba Za ilość wykorzystanych środków zewnętrznych
przyznanych punktów = na rzecz sołectwa m.in z Funduszu Sołeckiego,
1 000 pkt. pozyskanych dotacji przez KGW, Stowarzyszenia,

Kluby itp. wraz z opisem wydatkowania
pozyskanych środków.
ALGORYTM:
1 000 zł = 100 pkt

M Unia Europejska V Pomorze
Zachodnie
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4. Maksymalna liczba Za współpracę z organizacjami pozarządowymifl
przyznanych punktów = za liczbę zrealizowanych wspólnie inicjatyw!
1 000 pkt. zadań

ALGORYTM:
1 zadanie/inicjatywa = 100 pkt

5. 500 pkt. Za prowadzenie profilu sołectwa na portalu
społecznościowym Facebook (FB)

6. Maksymalna liczba Ilość ciekawych miejsc charakterystycznych dla
przyznanych punktów = sołectwa, które warto zobaczyć (zabytki, dwory,
4 000 pkt. kościoły, pałace, pomniki przyrody, walory

przyrodnicze, krajobrazy itp.)
ALGORYTM:
1 miejsce = 200 pkt

7. Maksymalna liczba Za organizację działań promujących ekologię m.in.
przyznanych punktów = organizacja wydarzeń prośrodowiskowych
1 000 pkt. (wspólne sadzenie drzew, roślinności, wspólne

zbieranie śmieci itp.)
ALGORYTM:
1 wydarzenie = 100 pkt.

8. Maksymalna liczba Za działania wspierające walkę z pandemią
przyznanych punktów = COyID-19 m.in. wspólne szycie maseczek, inne
1 000 pkt. działania wspierające, pomoc sąsiedzka np.

w zakupach, pomoc w zdalnym nauczaniu itp.
ALGORYTM:
1 działanie= 100 pkt.

9. Maksymalna liczba Działania dot. promocji wolontariatu np.
przyznanych punktów = aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu sołectwa;
1 000 pkt. organizacja zajęć na świetlicach wiejskich, pomoc

w wydarzeniach plenerowych, współpraca z
Gminą, pomoc bezdomnym zwierzętom, wsparcie
i pomoc dla seniorów
ALGORYTM
1 działanie = 100 pkt.

10. Maksymalna liczba Przyznanie punktacji za ciekawe osobowości
przyznanych punktów = sołectwa, osoby utalentowane, osoby odnoszące
4 000 pkt. sukcesy w sporcie; kulturze; nauce, osoby

działające na rynku lokalnym związane z promocją
kultury wsi, wyróżniający się gospodarze,
przedsiębiorcy
I osoba = 200 pkt



Unia Europejska
Zacr .?. ińsId

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

0peracja wspólfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Odwjedż portal KSOW - www.ksow.pI
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

11. Maksymalna liczba Organizacja szkoleń/ spotkań dla mieszkańców

przyznanych punktów = sołectwa o charakterze rozwojowym,

1 000 pkt. edukacyjnym, spotkań integracyjnych z
mieszkańcami, wspólnych ognisk
ALGORYTM
1 szkolenie = 100 pkt.

12. Do 500 pkt. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie
sołectwa, dbałość o środowisko
i ekologię; sadzenie drzewek; kwiatów; koszenie
traw, wymagana dokumentacja fotograficzna
wraz z opisem na odwrocie fotografii

13. Maksymalna liczba Sport, zdrowie — organizacja działań mających na

przyznanych punktów = celu promocję sportu, zdrowego stylu życia;

1 000 pkt, uczestnictwo w wydarzeniach związanych
z powyższą tematyką; organizacja działań;
pikników zdrowotnych, zawodów sportowych,
biegów na orientacje, wycieczek rowerowych itp.
ALGORYTM
1 szkolenie = 100 pkt.

14. 1 000 pkt. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich
na teranie sołectwa

15. Maksymalna liczba Inne; zdobyte nagrody, tytuły za udział sołectwa

przyznanych punktów w wydarzeniach; konkursach; rankingach itp.

4 800 pkt związanych z działalnością sołectwa i
zaangażowanie w życie mieszkańców.
ALGORYTM
1 nagroda = 800 pkt.
Wymagane dołączenie kopi/zdjęcia
dyplomu/nagrody

5. SZCZEGOŁOWA PUNKTACJĄ KONKURSU

__
KONKURS

LICZBA PUNKTÓW OPIS PUNKCTACJI ZADAŃ DO ZREALIZOWANIA

Maksymalna liczba Załączenie do formularza konkursowego do 5
przyznanych punktów ciekawych i innowacyjnych przepisów na farsz do

500 pkt. pierogów (w tym co najmniej jeden przepis
wegetariański) przekazanych przez mieszkańców
sołectwa.
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ALGORYTM
1 przepis = 100 pkt.

2. Maksymalna liczba Organizacja wydarzeń związanych z ochroną
przyznanych punktów środowiska, ekologią, zdrowym stylem życia,
3 000 pkt. integracją międzypokoleniową.

ALGORYTM
Organizacja 1 wydarzenia — 1 000 pkt.
Wymagana dokumentacja fotograficzna
z wydarzenia/ notatka prasowa lub inna forma
dokumentacji stanowiąca dowód przeprowadzonego
działania wraz z jego nazwą i opisem pozycji, której
dotyczy, datą realizacji wydarzenia.

3. Maksymalna liczba Wykonanie kartek pocztowych (minimum 5 szt.)
punktów przedstawiających wieś, zabytki, miejsca związane z
do 2 000 pkt. historią i kulturą, krajobrazy, które są

charakterystyczne dla sołectwa. Ocenie podlegać
będzie ilość, walory artystyczne, estetyka wykonanej
pocztówki, kartki wykonane techniką dowolną z
wykorzystaniem zdjęć, wymiary ok. 10,5 X 14,8 cm
(format pocztówki),
Wykonane kartki należy dołączyć do formularza

______ ______________________

konkursowego wraz z opisem

6. KOMISJA KONKURSOWA

______

1. Komisję konkursową powołuje Starosta Koszaliński.
2.Komisja konkursowa ma prawo do weryfikacji formularzy i innych dokumentów
zgłoszonych sołectw.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW - NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

____________

1 .Ogłoszenie wyników nastąpi do 15.09.2021 r.
2.Wyniki Rankingu wraz z konkursem zostaną opublikowane na stronie Organizatora
www.powiat.koszalin.pl
3.Trzy sołectw, które uzyskają największą liczbę punktów otrzymają statuetki oraz
nagrody rzeczowe (kategorie: sprzęt AGD, sport, ogród, edukacja) zgodnie ze
zgłoszoną potrzebą danego sołectwa

• I miejsce — wartość nagrody 2 000,00 zł
• II miejsce — wartość nagrody 1 200,00 zł
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III miejsce —wartość nagrody 800,00 zł
4.Sołectwo, które otrzyma pierwsze miejsce zdobędzie tytuł „Sołectwa Roku Powiatu
Koszalińskiego” i dodatkowo otrzyma logo, które uprawni je do jego wykorzystania
w celu promocji przez najbliższy rok.
5.Najwyżej ocenione sołectwa wezmą udział w nagraniu filmu

pn .„ MÓJ POWIAT- MÓJ ZAKĄTEK” gdzie będą promować swoją dotychczasową

działalność podejmowaną na rzecz rozwoju wsi.
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