Załącznik nr 4

Regulamin konkursu dla Lokalnych Grup Działania
„Najbardziej atrakcyjne stoisko LGD z produktami regionalnymi i rękodziełem ludowym”
1. Uwagi ogólne
Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Oddział w Przysieku. Konkurs zostanie przeprowadzony w Przysieku podczas festynu „Barwy Lata,
Dary Jesieni” 8 września 2018 roku.
2. Cele konkursu
– kreowanie wizerunku LGD jako animatora inicjatyw gospodarczych i kulturalnych oraz
realizatora Lokalnych Strategii Rozwoju;
– kreowanie wizerunku LGD jako partnera realizacji przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych
na terenie swojego działania;
– prezentacja najciekawszych inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości, służących rozwojowi
obszarów wiejskich (produkty lokalne i regionalne, agroturystyka, rzemiosło, turystyka)
charakterystycznych dla danego terenu;
– pokazanie atrakcyjności terenów wiejskich jako miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej i wypoczynku.
3. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są stoiska promocyjne LGD prezentujące produkty regionalne, rękodzieło,
swój dorobek, inicjatywy oraz ich realizację.
4. Zasady udziału z konkursie
– Uczestnikami konkursu mogą być Lokalne Grupy Działania z terenu województwa kujawskopomorskiego.
– Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnie wypełnionej, opieczętowanej
i podpisanej karty zgłoszenia udziału LGD w festynie.
– Dla dokonania oceny stoisk niezbędny jest udział w konkursie co najmniej 5 LGD.
5. Kryteria oceny stoisk promocyjnych
1) ogólny wygląd stoiska (estetyka, aranżacja, oznakowanie, informacja);
2) różnorodność prezentowanych produktów regionalnych i lokalnych oraz rękodzieła
ludowego;
3) prezentacja różnych form przedsiębiorczości służących wykorzystaniu lokalnych zasobów
(atrakcyjność, inicjatywy związane z tradycją i kulturą regionu, pokazy na żywo,
demonstracje, w tym z udziałem publiczności itp.).
6. Zasady oceny stoisk promocyjnych
– Oceny stoisk promocyjnych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
– Każdy członek Komisji Konkursowej dokona oceny stoisk na formularzu karty oceny,
w oparciu o kryteria oceny wymienione w pkt 5. Ocena polega na przyznaniu od 0 do 4
punktów w kategorii pierwszej oraz od 0 do 8 punktów w kategoriach drugiej i trzeciej.
– W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub większą liczbę stoisk głos
decydujący ma przewodniczący komisji. Komisja Konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę oraz
przyzna dwa wyróżnienia. Dla laureatów organizatorzy przewidują nagrody oraz dyplom
potwierdzający udział w konkursie.
7. Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na scenie głównej podczas festynu „Barwy Lata, Dary Jesieni”
8 września 2018 roku.

