
 

 

 
 
Regulamin konkursu 

Inicjatywa śuławska 
 

1. Konkurs na Inicjatywę śuławską organizowany jest przez Stowarzyszenie 
Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski w ramach 
projektu śuławy. Lubię to! współfinansowanego z Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Celem konkursu jest zwiększenie wykorzystania atutów dziedzictwa 
kulturowego śuław Delty Wisły dla rozwoju społecznego i gospodarczego 
regionu, wzrost ilości produktów regionalnych i inicjatyw lokalnych oraz 
wzrost aktywności mieszkańców. 

3. Konkurs kierowany jest do mieszkańców, organizacji pozarządowych, firm, 
bibliotek, domów kultury, szkół z terenu śuław Delty Wisły. Inicjatywę moŜe 
zgłosić zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i grupa nieformalna. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie poprawnie 
wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, który jest załącznikiem do 
niniejszego regulaminu, w terminie do 26 czerwca 2015 r. na adres: 
biuro@klubnowodworski.pl. 

5. Zgłoszone inicjatywy zostaną ocenione przez trzyosobowe jury konkursowe, 
powołane przez Zarząd Klubu Nowodworskiego. Decyzje jury 
konkursowego są ostateczne, nie przewidujemy procedur odwoławczych. 

6. Ocenie będzie podlegać: stopień zaktywizowania społeczności lokalnej, 
realność wykonania, uwzględniająca środki i czas, zapewnienie trwałości, 
zasięg oddziaływania na mieszkańców regionu, poziom kreatywności i 
stopień wykorzystania zasobów lokalnych a w szczególności dziedzictwa 
kulturowego. 

7. 10 najlepszych inicjatyw zostanie nagrodzonych. Nagrodami będą: 
wsparcie finansowe inicjatywy w kwocie 700 zł, wsparcie techniczne 
poprzez m.in. bezpłatne udostępnienie sal, sprzętu technicznego Klubu 
Nowodworskiego, promocja i wsparcie merytoryczne przy realizacji 
pomysłu. Nagrodą będzie równieŜ pamiątkowa statuetka za Najlepszą 
Inicjatywę śuławską. Wręczenie pamiątkowych statuetek odbędzie się 3 
października 2015 r. podczas spotkania podsumowującego projekt. 

8. Termin realizacji nagrodzonych inicjatyw: od 1 lipca do 10 września 2015 
roku. 



 

9. Z realizatorami nagrodzonych inicjatyw zostanie podpisane porozumienie 
partnerskie. 

10. Wsparcie finansowe rozliczane będzie bezpośrednio z rachunku Klubu 
Nowodworskiego, bez transferu na konto realizatora inicjatywy. 

11. W ciągu 14 dni od daty zakończenia realizacji inicjatywy – realizator 
zobowiązany będzie do złoŜenia pisemnego sprawozdania wraz z 
dokumentację fotograficzną. 

12. Nagrodzone inicjatywy zostaną zaprezentowane podczas Kongresu 
śuławskiego, na stronach internetowych Klubu Nowodworskiego oraz 
wydawnictwa śuławy. Lubię to! 

13. W konkursie nie moŜe barć udziału jury konkursu oraz członkowie Zarządu 
Klubu Nowodworskiego i ich najbliŜsza rodzina. 

14. Wszelkie materiały związane z realizacją inicjatywy powinny być opatrzone 
adnotacją: 
„Wykonano w ramach projektu śuławy. Lubię to! realizowanego przez 
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub 
Nowodworski przy wsparciu finansowym Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich.” wraz z logo FIO i Klubu Nowodworskiego. 

15. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pocztą 
elektroniczną na adres: biuro@klubnowodworski.pl. 

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach internetowych: 

www.klubnowodworski.pl lub www.zph.org.pl 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski 
w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim i Zespołem Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, 

Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, Gmina Cedry Wielkie oraz Cedrowym Dworkiem  
przy wsparciu finansowym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 


