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„Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” 

 

Regulamin  

„Konkursu na zagospodarowanie terenu” 

I.  Organizator Konkursu 
Organizatorem konkursu jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego FOSa, lider projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i 

Frombork” 

II. Przedmiotem konkursu jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzeni 
mieszkańców (np. wokół bloku, plac zabaw, tereny zielone itp) 
 

III. Cele Konkursu 
1. Animowanie współpracy sąsiedzkiej i realizowanie działań na rzecz poprawy przestrzeni 

publicznej 
2. Zachęcenie do wykorzystania  dostępnych form dofinansowania aktywności (fundusze 

sołeckie, inicjatywa lokalna, wsparcie organizacji pozarządowych i in.). 
 

IV. Nagrody 
Nagrodą w konkursie jest  kwota 1000,00 zł na realizację przedstawionego w konkursie 
projektu. 

  
II. Odbiorcy Konkursu 
O przyznanie nagrody w konkursie mogą ubiegać się miejscowości, objęte działaniami animacyjnymi 

w projekcie „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork”, tj. 

Narusa, Pęciszewo, Podleśne, Goleszewo, Gronówko, Strubiny, Lipowina 

IV. Kalendarz Konkursu 
1. Promocja konkursu i zapoznanie odbiorców z regulaminem- do 28 lutego 2018 r. 
2. Składanie wniosków- do 31 marca 2018 r. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu- do 7 kwietnia 2018 r.- zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony 

listownie i telefonicznie. 
V. Kryteria oceny projektu 

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

mieszkańców przy realizacji projektu. 
3. Trwałość projektu i jego efektów. 
4. Wpływ projektu na integrację środowiska. 

 
VI. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Komisja, składająca się z co najmniej 3 członków. Decyzję 
komisji zatwierdza koordynator projektu.  
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Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 

VII. Zasady organizacyjne  

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

projektu Fundacji ,,Żółty Szalik” przy ul. Braniewskiej 11 we Fromborku lub do 
właściwego animatora. 

2. Regulamin i wnioski dostępne są u animatorów na oraz na stronie internetowej 
Fundacji: www.zoltyszalik.org 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoltyszalik.org/
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