
 

Regulamin konkursu na projekty współpracy 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, organizację i tryb przeprowadzenia Konkursu na 

projekty współpracy, zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział  

w Warszawie, zwane dalej „Organizatorem”.  

3. Konkurs jest ogłaszany na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) 

www.ksow.pl. 

4. Celem Konkursu jest wybór i wyróżnienie przykładów inicjatyw współpracy na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów, 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w okresie programowania 2014-2020.  

5. Konkurs ma umożliwić wymianę wiedzy na temat działalności lokalnych grup działania na 

polu współpracy oraz wzbogacić bazę projektów 2014-2020, która jest zamieszczona na portalu 

www.ksow.pl. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do lokalnych grup działania realizujących działanie „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020, poddziałanie 

19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

3. Zgłaszany do konkursu projekt powinien być zakończony. Istnieje również możliwość 

zgłoszenia projektu trwającego, jednak powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie 

wdrażania tzn. mieć zrealizowany zakres merytoryczny (decyzję o przyjęciu niezakończonego 

projektu do konkursu podejmuje Komisja konkursowa, przy czym podstawowym warunkiem 

jest zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie).  

4. Projekty współpracy mogą dotyczyć dwóch rodzajów partnerstw:  
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• współpraca międzyterytorialna - partnerstwo w Polsce; 

• współpraca międzynarodowa – partnerstwo pomiędzy terytoriami w kilku państwach 

członkowskich lub z terytoriami w państwach trzecich. 

5. Projekty mogą być zgłaszane jako projekty współpracy międzyterytorialnej lub 

międzynarodowej w jednej z 3 kategorii tematycznych: 

1) kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne – projekty dotyczące wzmocnienia kapitału 

społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, lub 

projekty dotyczące zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu 

szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego; 

2) rozwój lokalny – projekty wykorzystujące podejście LEADER do rozwoju lokalnego np. 

poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, promowanie obszaru, w tym 

produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości; 

3) turystyka – projekty wspierające rozwijanie turystyki, promowanie turystyki na obszarach 

wiejskich np. poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych. 

6. Projekty należy zgłaszać w formie e-maila na adres konkursLGD@ksow.pl , przy użyciu 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu KSOW www.ksow.pl, zeskanowanego do 

pliku o formacie .pdf lub .jpg, (z podpisami), załączając także obowiązkowo edytowalną wersję 

elektroniczną wypełnionego formularza (w formacie .doc lub .docx lub .rtf). Do wypełnionego 

formularza należy załączyć co najmniej 5 zdjęć w formacie plików .jpg, png lub RAW w 

rozdzielczości min. 300 dpi (np. 4928 x 3264 pikseli) obrazujących realizację projektu wraz z 

opisem: tytuł, lokalizacja, data oraz dane autora zdjęć.  

7. Projekty mogą być zgłaszane przez wiodącą lokalną grupę działania (LGD), która jest 

umocowana do działania w imieniu pozostałych LGD uczestniczących w realizacji projektu. W 

przypadku współpracy międzynarodowej, projekt jest zgłaszany przez LGD z Polski, 

niezależnie czy pełni rolę wiodącą czy partnerską. W przypadku kilku LGD z Polski, 

niepełniących roli wiodącej w projekcie współpracy międzynarodowej, zgłoszenie może być 

złożone przez jednego partnera w porozumieniu z pozostałymi partnerami z Polski.  

8. W przypadku odrębnego zgłoszenia tego samego projektu przez inne LGD, projekt, który 

wpłynie jako pierwszy będzie oceniany. 

9. Projekty można zgłaszać w terminie od 09.09.2020 do 09.10.2020 roku.  

10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  

i przesłanie w wersji podpisanej (skan zgłoszenia) oraz w wersji elektronicznej edytowalnej  

w wyznaczonym terminie na adres poczty elektronicznej: konkursLGD@ksow.pl. 

11. Nadesłane projekty (formularz i zdjęcia) mogą być wykorzystane w celu upowszechnienia 

przez Organizatora na portalu KSOW, w bazie projektów oraz w innych celach związanych  

z realizacją zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

12. Zgłoszenie niekompletne lub dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 9, nie bierze 

udziału w Konkursie.  
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§ 3 

Tryb wyboru, zasady Konkursu oraz decyzje Komisji Konkursowej 

1. Konkurs jest realizowany w odniesieniu do projektów współpracy międzyterytorialnej  

i projekty współpracy międzynarodowej, jako oddzielne kategorie. 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję 

Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

tego Regulaminu rozstrzyga Przewodniczący Komisji.  

3. Zadaniem Komisji jest:  

1) formalna weryfikacja nadesłanych projektów,  

2) ocena merytoryczna nadesłanych projektów wg kryteriów oceny,  

3) wytypowanie laureatów.  

4. Na podstawie przydzielonych ocen Komisja dokonuje wyboru Laureatów Konkursu.  

W przypadku równowagi ocen, głos Przewodniczącego jest decydujący.  

5. Komisja może nie przyznać żadnej nagrody lub wyróżnienia w danej kategorii tematycznej.  

6. Decyzje Komisji są wiążące i ostateczne.  

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku. Informacje  

o laureatach Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ksow.pl. 

8. Kwestie dotyczące zgłoszeń konkursowych nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą 

podlegały rozstrzygnięciu przez Komisje Konkursową. 

 

§ 4 

Nagrody 

1. W wyniku oceny Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w kategoriach tematycznych, 

przy założeniu, że otrzyma co najmniej 3 zgłoszenia w danej kategorii. Niezależnie od ilości 

zgłoszonych projektów w każdej kategorii, Komisja ma możliwość przyznania dodatkowych 

wyróżnień. 

2. Kwota nagrody projektu współpracy międzyterytorialnej uzależniona jest od ilości LGD 

uczestniczących w realizacji projektu i tak: 

w przypadku 2 LGD nagroda wynosi 7000 zł brutto; 

w przypadku 3 LGD nagroda wynosi 8000 zł brutto; 

w przypadku 4 LGD nagroda wynosi 9000 zł brutto; 

w przypadku 5 i więcej LGD nagroda wynosi 10000 zł brutto. 

3. Kwota nagrody projektu współpracy międzynarodowej uzależniona jest od ilości LGD  

z Polski uczestniczących w realizacji projektu i tak: 

w przypadku 1 LGD nagroda wynosi 3500 zł brutto; 

w przypadku 2 LGD nagroda wynosi 7000 zł brutto; 

w przypadku 3 LGD nagroda wynosi 8000 zł brutto; 

w przypadku 4 LGD nagroda wynosi 9000 zł brutto; 
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w przypadku 5 i więcej LGD nagroda wynosi 10000 zł brutto. 

4. Nagroda jest dzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkie LGD z Polski uczestniczące  

w danym projekcie. 

5. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień w wysokości maksymalnie 4000 zł 

brutto w poszczególnych kategoriach tematycznych niezależnie od ilości otrzymanych zgłoszeń 

w danej kategorii. Wyróżnienie jest dzielone proporcjonalnie pomiędzy wszystkie LGD  

z Polski uczestniczące w danym projekcie. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz listy laureatów nastąpi podczas uroczystej gali, jednak 

nie później niż do 30 listopada 2020 roku. O dokładnym terminie i miejscu Laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie i mailowo.  

7. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

laureatów Konkursu (forma pisemna z własnoręcznym podpisem lub elektronicznie  

z wymogiem podpisu kwalifikowalnego), w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników 

konkursu.  

8. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi,  

w szczególności od wysokości nagród brutto i wysokości wyróżnień brutto przyznanych 

Laureatowi, będącemu osobą fizyczną, zostanie naliczony i odprowadzony należny podatek 

dochodowy w formie ryczałtu, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). 

 

§ 5  

Licencja, prawa autorskie 

1. Dokonując zgłoszenia konkursowego, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi 

niewyłącznej licencji o charakterze bezterminowym i nieograniczonej terytorialnie do Utworu, 

stanowiącego opis projektu oraz zdjęcia załączone do zgłoszenia konkursowego oraz upoważnia 

Organizatora do rozporządzania oraz korzystania z opracowań Utworu.  

2. Wskazana w pkt 1 powyżej licencja oraz upoważnienie może być przenoszone na osoby 

trzecie (sublicencja) bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Uczestnika Konkursu.  

3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, następuje na czas nieograniczony, 

nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych i następuje z chwilą przesłania zgłoszenia 

konkursowego, na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalania lub zwielokrotniania Utworu: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

egzemplarzy Utworu jakimikolwiek środkami znanymi w chwili podpisania umowy, w każdym 

znanym formacie, systemie lub standardzie, w tym w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności przy użyciu 

wszelkich formatów dających możliwość zapisu na płytach CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-

ROM, DVD-R, DVD-RW, UDF, Blu-ray Disc, jak również na dysku twardym i innych 

nośnikach pamięci oraz na serwerach;  

b) obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono: nieograniczone 

terytorialnie i czasowo prawo wprowadzania do obrotu, a w szczególności:  

• użyczenie egzemplarzy Utworu,  



• najem egzemplarzy Utworu,  

• udzielenie sublicencji na korzystanie z Utworu;  

• w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż wymieniony w punkcie a);  

c) nadawania i reemitowania Utworu w dowolnym systemie lub standardzie, w szczególności 

zaś przy pomocy fonii i wizji, w sposób bezprzewodowy (w tym drogą naziemną, radiową lub 

satelitarną) lub w sposób przewodowy, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;  

d) publicznego udostępniania Utworu zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie w tym w trakcie 

prezentacji i konferencji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, a w szczególności w Internecie;  

e) publicznego odtwarzania przy wykorzystaniu dostępnych technik, a w szczególności przy 

pomocy nośników dźwięku, obrazu albo dźwięku i obrazu, na których Utwór został zapisany, 

bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego,  

w którym Utwór jest nadawany, jak również przy pomocy urządzeń służących do odtwarzania 

w Internecie;  

f) przekazywania lub przesyłania zapisów Utworu pomiędzy komputerami, serwerami  

i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju 

środków i technik;  

g) opracowania Utworu takiego jak: modyfikacja, w tym uzupełniania, zmiany, podziału  

i połączenia z innymi utworami lub dziełami oraz tłumaczenia na inne języki, tworzenie nowych 

wersji Utworu, adaptacji Utworu, zmiana układu Utworu. 

4. Organizator ma również prawo rozpowszechniać i publikować nowe wydania Utworu, także 

w wersji zmienionej.  

5. W przypadku zaistnienia po stronie Organizatora potrzeby nabycia licencji do Utworu, na 

innych polach eksploatacji niż określone w ust. 3 powyżej, Organizator zgłosi taką potrzebę 

Uczestnikowi, a ten zobowiązuje się udzielić stosownej licencji na tych polach eksploatacji,  

w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.  

6. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do rozporządzania oraz korzystania  

z opracowań Utworu. Organizator ma prawo korzystać z Utworu w każdym celu prawnie 

dopuszczalnym. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez 

konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Uczestnika Konkursu.  

7. Organizatorowi przysługuje prawo wielokrotnego wykorzystania Utworu oraz utworów 

zależnych, powstałych w wyniku modyfikacji Utworu. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje 

z tego tytułu prawo do wynagrodzenia.  

 

§ 6 

Dane osobowe 
 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik będący osobą fizyczną, podaje swoje dane osobowe (imię 

i nazwisko, adres zamieszkania / siedziba, telefon, adres e-mail) niezbędne w celu prawidłowej 

realizacji Konkursu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie  

i wykorzystywanie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie,  

ul. Wspólna, 00-930 Warszawa („Administrator”), w celach związanych jedynie z realizacją 



Konkursu, przyznaniem i odbiorem nagród, wykorzystaniem na portalu KSOW, w bazie projektów, 

publikacji o projektach współpracy. 

2. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników będących osobami 

fizycznymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2019r, poz. 1781 t.j.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 

(Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 

 

§ 7 

Klauzula informacyjna 

1. Zgodnie z art. 13 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 

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Organizator informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Brwinowie pod adresem: 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99 (zwanego 

dalej CDR). 

2) W CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Uczestnik może 

skontaktować się w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod 

adresem e- mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany  

w ust. 1. 

3) Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wzięcia udziału 

w Konkursie, przyznania i odbioru nagrody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały 

pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym szczególnie przez okres 

przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych 

CDR w zakresie archiwizacji dokumentów. 

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących 

oraz otrzymania ich kopii; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych; 

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

f) jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt  



z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w ust. 1 pkt. 2 lub pisemnie na 

adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1 pkt. 1. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału  

w Konkursie, przyznania i odbioru nagrody. 

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania zgodnie z art. 22 RODO. 

 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona do wartości nagród/ 

wyróżnień.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne oraz zastrzega sobie 

prawo do odwołania / anulowania Konkursu bez podawania przyczyny.  

3. W kwestiach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które 

wchodzą w życie w dniu następnym po jego ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora.  

5. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.ksow.pl. 

6. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, 

w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.847 

ze zm.).  

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.09.2020r.  


