
 

Projekt „Aktywne Braniewo” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego 
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Regulamin „KONKURSU DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH” 
w ramach projektu 

„Aktywne Braniewo!” 

 

§1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Żółty Szalik”, realizator projektu „Aktywne 

Braniewo!” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

 

§2 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie inicjatywy lokalnej skierowanej do 

lokalnej społeczności. 

 

§3 

Cele Konkursu 

 

1. Wykorzystanie umiejętności i wiedzy zdobywanej w ramach projektu 

2. Wzmocnienie umiejętności samodzielnego planowania i realizacji inicjatyw 

 

§4 

Nagrody 

Nagrodą w konkursie jest  kwota 3000,00 zł na realizację jednego  

z przedstawionych w konkursie projektów. 

  

§5 

Odbiorcy Konkursu 

O przyznanie nagrody w konkursie mogą ubiegać się Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 

powiatu braniewskiego. 

§6 

Kalendarz Konkursu 

1. Promocja konkursu i zapoznanie odbiorców z regulaminem -  17.03.2023 -

23.03.2023r. 

2. Składanie wniosków- 23.03.2023-07.04.2023r. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu- do 14.04.2023r.  

4. Termin zakończenia realizacji  nagrodzonego projektu- do 28.05.2023r. 

5. Termin złożenia sprawozdania w formie fotorelacji z krótkim podsumowaniem- 

do 28.05.2023r. 

 

§7 



 

Projekt „Aktywne Braniewo” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego 
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Kryteria oceny projektu 

1. Unikalność pomysłu. 

2. Wkład własny- w postaci środków finansowych z innych źródeł, pracy własnej 

mieszkańców przy realizacji projektu. 

3. Wpływ projektu na integrację środowiska. 

§8 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Komisja, składająca się z co najmniej 3 

członków. Decyzję komisji zatwierdza koordynator projektu.  

2. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 

§9 

Zasady organizacyjne 

1. Projekt należy złożyć w wersji papierowej na załączonym wniosku w siedzibie 

partnera projektu Fundacji ,,Żółty Szalik” przy ul. Braniewskiej 11a we Fromborku 

lub do właściwego animatora osobiście lub mailowo na adres 

biuro@zoltyszalik.org. 

2. Regulamin i wnioski dostępne są na stronie internetowej 

Fundacji: www.zoltyszalik.org 
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